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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh dana alokasi umum, 
pendapatan asli daerah, belanja modal dan pendapatan per kapita terhadap tingkat 
kemandirian keuangan daerah dan tax effort  pada pemerintah kabupaten/kota di 
Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013. Pemilihan 
sampel menggunakan metode purposive sampling. 
 Pengujian dalam penelitian ini terdiri dari uji permodelan data, uji asumsi 
klasik dan regresi persamaan untuk melakukan pengujian hipotesis. Hasil 
penelitian ini dilakukan menggunakan program Eviews 7. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang 
digunakan diperoleh melalui situs Badan Pusat Statistik dan Departemen 
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
(DJPK).  
 Hasil penelitian menunjukan dana alokasi umum memiliki pengaruh 
signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, begitupula 
dengan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 
kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal dan pendapatan per 
kapita tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
 Adapun hasil penelitian berikutnya dana alokasi umum tidak memiliki 
pengaruh terhadap tax effort, namun variabel pendapatan asli daerah memiliki 
pengaruh signifikan positif terhadap tax effort. Untuk variabel belanja modal dan 
variabel pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh terhadap tax effort. 
 
Kata kunci: dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja modal, 
pendapatan per kapita, tingkat kemandirian keuangan daerah, tax effort. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is to determine the effect of general 
allocation funds, local revenue, capital expenditures and the income per capita to 
the level of local independent financial and tax effort at the district / city in the 
Timor island, Province of East Nusa Tenggara period 2008-2013 by the tax effort 
itself. Purposive sampling is chosen as the sampling method of this study. 
 The examination of hyphotheses in this research consist of the data 
modeling, classical assumption test, and  regression  equation. This reasearch 
used secondary data and Eviews 7 program. The used Secondary data  were 
obtaining from the site of the statistics of central bureau and The ministry of 
Republic Indonesia’s finance, and General Directorate of Fiscal Balance. 
 The result shows that the general allocation funds have a significantly 
negative effect on the level of local financial independence, and the local revenues 
have a significantly positive effect on the local financial independence, while the 
capital spending and per capita of  income has no effect on the level of local 
financial independence. 
 The next results shows that general allocation fund has no influence on the 
tax effort, but local revenue variables have a significant positive effect on the tax 
effort. For the variable of the capital expenditure and the income variable per 
capita have no effect on the tax effort. 
 
Keywords: general allocation funds, local revenue, capital expenditures, per 
income percapita, the level of the local independent financial, tax effort. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Akuntansi sektor publik mempunyai kaitan yang erat dengan penerapan 

dan perlakuan akuntansi pada organisasi atau instansi publik. Instansi publik 

dalam hal ini adalah pemerintah yang menggunakan sistem akuntansi sektor 

publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik, (Muindro 

2010:3). Lembaga sektor publik di antaranya Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah dan juga unit-unit kerja pemerintah yang merupakan organisasi nonlaba 

pemerintahan. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

bidang keuangan pun dapat dilihat dari adanya kebijakan desentralisasi atau 

kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). 

 Dalam pelaksanaannya, kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh 

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

sebagaimana diatur dalam UU No.25 Tahun 1999 (diganti dengan UU No. 33 

Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang dana perimbangan adalah dana yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai 
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kebutuhan daerah. Tujuan diberlakukannya undang-undang agar setiap dana 

perimbangan yang oleh Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah 

dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dan menghindari terjadinya 

ketimpangan fiskal antar daerah. Pemerintah Pusat yang di maksud dalam 

Undang-undang ini adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di 

NKRI dan Pemerintah Daerah yang di maksud adalah Gubernur, Walikota, Bupati 

beserta DPRD yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Dalam 

pelaksanaannya dana perimbangan ini digunakan sesuai dengan kewajiban tiap 

daerah dan pembagian kewenangan pun harus disesuaikan serta tata cara 

penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan 

keuangannya, (Saragih, 2003). Tetapi seringkali terdapat faktor dalam keuangan 

daerah yang mengakibatkan suatu daerah sangat tergantung dengan dana 

perimbangan dari Pemerintah Pusat. 

 Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah 

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, yang meliputi pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai 

sumber pendapatan yang diperlukan daerah, Muliana (2009). Dalam mewujudkan 

kemandirian keuangan Pemerintah dituntut untuk mampu membiayai kegiatan 

pemerintahan tanpa bergantung dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. 

Suatu pemerintah dikatakan mandiri ketika kemampuan keuangan daerahnya di 

atas 50% dengan kriteria sangat baik, (Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 199). 

 Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
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didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut (UU No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah), 

dalam arti sampai sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali 

potensi sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah dan mampu membiayai 

rumah tangganya sendiri tanpa harus tergantung terhadap dana perimbangan dari 

Pemerintah Pusat. Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat harus 

diminimalisasikan sehingga pendapatan asli daerah (PAD) menjadi basis utama 

yang didukung oleh potensi ekonomi yang ada di Pemerintah Daerah dengan 

kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar 

dalam sistem pemerintahan negara.  

 Pendapatan Asli Daerah (PAD) inilah merupakan sumber pembiayaan 

yang memang benar-benar digali dari potensi sumber daya daerah itu sendiri 

sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila potensi sumber-sumber 

pembiayaan dikelola dengan baik maka struktur PAD kuat, maka dapat 

dikatakatan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang juga kuat 

sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah, (Muliana, 2009). 

 Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah juga berhubungan dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno (1996: 33) pertumbuhan 

ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu pembangunan. Dalam penelitian 

Harianto dan Adi (2007) mengemukakan bahwa perhitungan pertumbuhan 

ekonomi sering di ukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik 

Bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat di 

karenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator 
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lain,  menurut (Kuncoro,2004; Gaspersz dan Feonay, 2003), yaitu pendapatan per 

kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. 

 Beberapa penyebab tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana 

perimbangan dari  Pemerintah Pusat (Mudrajad Kuncoro, 2004: 13) antara lain: 

(1) perusahaan daerah kurang menggali sumber-sumber pendapatan; (2) tingginya 

derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan kendati pajak daerah cukup beragam; 

(3) hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan sehingga ada 

yang khawatir bila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan 

mendorong terjadinya disintegrasi dan Separatisme. Oleh karena itu, alternatif  

solusi  yang  ditawarkan antara lain, yaitu (Mudrajad Kuncoro, 2004: 15): (1) 

adanya peran BUMN; (2) meningkatkan penerimaan daerah; (3) meningkatkan 

pinjaman daerah. 

 Beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Kabupaten-

Kabupaten di Kawasan Timur Indonesia antara lain investasi ataupun akumulasi 

modal sering kali terkonsentrasi pada daerah yang lebih maju yang memiliki 

ketersediaan infrastruktur yang jauh lebih baik, (website berita daerah). 

Ketergantungan Provinsi NTT yang tinggi terhadap transfer Pemerintah Pusat 

dalam bentuk DAU dan DAK ini menunjukkan bahwa sumber-sumber 

penerimaan lainnya yang berbasis perekonomian lokal (seperti sumber daya alam) 

atau yang diusahakan sendiri oleh Pemerintah Daerah (seperti pajak dan retribusi 

daerah) sangat terbatas jumlahnya, (Database NTT Public Expenditure Analysis , 

tim Public Expenditure Analysis and Capacity enHancement NTT, 2009). 
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 Khusus untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Provinsi NTT 

tingkat ketergantungan Kabupaten TTS terhadap Pemerintah Pusat pada tahun 

2009 semakin tinggi yaitu 96,74 % dibandingkan tahun 2008 sebesar 96,70%. 

Oleh karena itu, Kabupaten TTS disarankan lebih mengembangkan upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan kebijakan dan 

strategi implementasi sehingga tingkat kemandirian daerah semakin tinggi 

sekaligus tingkat ketergantungan daerah pada dana perimbangan dibandingkan 

dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi rendah. (sumber: Spirit NTT 

dalam website http://spritentete.blogspot.com). Sedangkan Kabupaten Timor 

Tengah Utara pada aspek pendanaan dimana Pemerintah Daerah  masih memiliki 

ketergantungan fiksal terhadap alokasi dana Pemerintah Pusat yang sangat besar, 

sehingga diperlukannya perencanaan strategis dan spirit otonomi daerah agar 

mampu mendorong kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

(sumber: http://www.ttukab.go.id).  

 Penilitian Harianto dan Adi (2007) menunjukkan bahwa Dana Alokasi 

Umum (DAU)  sangat berpengaruh terhadap belanja modal. Namun kontribusi 

dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal masih kurang efektif 

akibatnya pembangunan yang terjadi di daerah kurang merata (masih banyak desa 

terbelakang di daerah Jawa dan Bali). Menurut Adi (2006) dalam beberapa tahun 

berjalan, proporsi Dana Alokasi Umum (DAU)  terhadap peneriman daerah masih 

dominan dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan 

Pemerintah Daerah terhadap pasokan dana dari Pemerintah Pusat ini. Namun 
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demikian, diharapkan dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus 

menjadi semakin kecil. Berbagai investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah 

diharapkan memberikan hasil positif yang akan tercermin dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Harianto dan  Adi, 2007). 

 Dari hasil penelitian di atas menunjukan bahwa Pemerintah Daerah belum 

sepenuhnya lepas dari bantuan Pemerintah Pusat. Ini ditandai dengan adanya 

Dana Alokasi Umum (DAU)  yang porsinya lebih besar dibandingkan dengan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk belanja modal di 

Pemerintah Daerah. Dominannya peran transfer relatif terhadap Pendapatanan 

Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja Pemerintah Daerah sebenarnya 

tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer 

itu sendiri (Rizky dan Suryo, 2009). Pernyataan ini diperkuat lagi dengan hasil 

penelitian dari Nagathan dan Sigvagnanam (1999) yang menemukan pengaruh 

negatif antara besarnya Dana Alokasi Umum (DAU)  dan tax effort daerah. Hal 

ini membuat Pemerintah Daerah sangat tergantung dengan dana perimbangan dari 

pusat daripada menggali berbagai potensi sumber daya dan pemberlakuan pajak 

daerah yang ada untuk mengasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri.  

 Selain itu pengenaan pajak atau tax effort di Pemerintah Daerah juga 

merupakan upaya yang dilakukan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) agar tidak bergantung dengan dana perimbangan dari pusat. Menurut 

Kusumawardani (2012) pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang 

bersumber dari daerah itu sendiri yang merupakan indikator dari kemandirian 

keuangan daerah. Tetapi realitanya adalah pemberian Dana Alokasi Umum 
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(DAU)  yang tujuan awalnya untuk mengurangi kesenjangan horizontal, justru 

menjadi tidak insentif bagi daerah  dalam rangka kemandirian karena dengan 

adanya DAU Pemerintah Daerah tidak berusaha untuk mengembangkan potensi 

sumber daya untuk menghasilkan PAD yang termasuk didalamnya pajak dan 

retribusi, (Kurnia, 2010). 

 Berdasarkan pemikiran, fenomena-fenomena dan latar belakang masalah 

yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penulis mengambil judul “Analisis 

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Tax Effort (Studi Pada 

Pemerintah Kabupaten Di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun 2008-2013)” 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pertimbangan dalam latar belakang, maka peneliti mengambil 

rumusan permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Seberapa besar Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), belanja modal dan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap 

tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di 

pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur?  

2. Seberapa besar Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), belanja modal dan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap tax 

effort pada pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Timor Provinsi Nusa 

Tenggara Timur? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pemilihan daerah yang 

akan dipakai sebagai objek. Penilitian akan dilakukan pada Pemerintah Daerah di 

pulau Timor yang terdiri atas lima Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur selama enam tahun (2008-2013). Penelitian ini menggunakan data asli 

yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Daerah 

Kabupaten di pulau Timor dan website Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK) sehingga terhindar dari unsur plagiat atau penjiplakan. 

 Penelitian ini menggunakan empat  variabel yaitu dana alokasi umum, 

pendapatan asli daerah, belanja modal dan pendapatan per kapita untuk 

menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort. Sebagaimana 

tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort merupakan variabel dependen 

sedangkan dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja modal dan 

pendapatan per kapita merupakan variabel independen. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan 

adalah: 

1. Menemukan adanya bukti empiris Dana Alokasi Umum (DAU), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) , belanja modal dan pendapatan per kapita 

berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada 

pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 
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2. Menemukan adanya bukti empiris Dana Alokasi Umum (DAU), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan pendapatan per kapita 

berpengaruh terhadap Tax Effort pada pemerintah Kabupaten/Kota di 

pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adanya penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Regulator 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui akuntansi sektor pemerintahan 

yang meliputi pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, 

belanja modal  dan pendapatan per kapita terhadap tingkat kemandirian 

keuangan daerah  dan tax efforts. Dari sini diperoleh bahan dan masukan 

bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan serta menentukan arah 

dan strategi pembangunan di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Akademik 

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti baik dalam hal penelitian 

maupun objek penelitian, yang dalam hal ini adalah akuntansi sektor 

pemerintahan yang meliputi pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli 

daerah, belanja modal  dan pendapatan per kapita terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah  dan tax efforts. Penelitian ini juga 

diharapkan bisa dijadikan referensi untuk membangun penelitian lain lagi 

yang lebih bermanfaat ke depannya. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

dijelaskan secara singkat sebagai berikut : 

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort 

yang berisi penjelasan mengenai adanya otonomi daerah sehingga terciptanya 

kebijakan desentalisasi dan adanya dana perimbangan dari Pemerintah Pusat serta 

indikator yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, perumusan 

masalah mengenai seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

1.6.2 BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah 

tentang tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort yang diangkat dalam 

penelitian ini. Mencakup landasan teori mengenai teori teori yang berhubungan 

tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort  serta review  penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian. 

1.6.3 BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang definisi variabel operasional, populasi yang 

terdiri dari Kabupaten-Kabupaten di Provinsi NTT dan penentuan sampel 

penelitiannya terdiri dri lima Kabupaten di pulau Timot Provinsi NTT tahun 2008 
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sampai 2013, jenis dan sumber data, metode pengumpulan serta metode analisis 

yang digunakan 

1.6.4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan dua bagian yaitu hasil penelitian yang membahas tentang 

gambaran umum kabupaten/kota di Pulau Timor Provinsi NTT dan pembahasan 

hasil uji dari persamaan tax effort dan tingkat kemandirian yang dilakukan dengan 

metode yang  ditetapkan pada bab metodologi penelitian untuk menjawab 

perumusan masalah yang dipaparkan pada bab pendahuluan 

1.6.5 BAB V PENUTUP 

 Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian 

selanjutnya dan bagi Pemreintah Daerah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori keagenan merupakan teori yang sering diterapkan oleh perusahaan 

dalam melaksanakan operasioanal perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) “...an 

agency relationship as a contract under which one or more persons (the 

principals) engage another person (the agent) to perform some service on their 

behalf which involves delegating some decision making authority to the agent” 

dapat diartikan bahwa hubungan keagenan muncul saat ada kontrak yang 

mendasari perjanjian antara salah satu pihak (principal) dan pihak lainnya (agent) 

dimana pihak principal memperkerjakan salah satu pihak (agent).  

 Maka akan timbul konfilik kepentingan antara pemilik dan agen sehingga 

pihak agen akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik dan menyebabkan 

timbulnya biaya keagenan. Menurut Lane, teori perusahaan dan teori keagenan 

dapat diterapkan dalam organisasi publik. Menurut Lane (2000:12-13), “...the 

modern democratic state is based on a set of principal-agent relationships in the 

public sector.” 

 Apabila dikaitkan dengan akuntansi pemerintahan, hal ini menunjukan 

adanya pemisahan fungsi Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan fungsi 

perwakilan rakyat (legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, eksekutif 

melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang 
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merupakan pertanggungjawaban kepada publik, sedangkan legislatif berperan 

aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan.  

 Dipandang dari teori di atas maka semakin jelas bahwa ada kebijakan 

desentraslisasi atau penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi realitanya  

timbul berbagai masalah ketika Pemerintah Daerah tidak mampu menggunakan 

wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam menggali berbagai 

sumber daya untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. 

 Carr & Brower (2000) menyatakan bahwa model keagenan yang 

sederhana mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak: (1) behavior-based, yakni 

perilaku agen di awasi oleh prinsipal dan (2) outcome-based, yakni adanya 

insentif untuk memotivasi agen dalam bertindak sesuai dengan kepentingan 

prinsipal yang ingin dicapai. Carr & Brower (2000) memberi penegasan: 

“opportunism implies that whenever cooperation among people requires one 

party (principal) to delegate responsibility to another (agency), losses due to 

agent self interest can be expected to result.” 

 Lebih jauh Smith & Bertozzi (1998) berpandangan bahwa “the application 

of principal-agent models by practitioners offers a more powerful analytic tool for 

both preparing and implementing public budget.” Hal ini berarti prinsipal-agen 

dapat menjadi alat analitis untuk penyusunan dan pengimplementasian anggaran 

publik. 

 Masalah keagenan, pada gilirannya, menimbulkan biaya agensi. Pada 

tingkat yang paling umum, biaya agensi adalah setara dolar dari penurunan 
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kesejahteraan yang dialami oleh principal karena perbedaan dari pemegang saham 

dan kepentingan agen. 

 Dalam kaitannya dengan sistem akuntansi sektor publik, agent 

(Pemerintah Daerah) akan diawasi oleh principal (Pemerintah Pusat) terkait 

dengan pengelolaan dana pemerintahan oleh karena itu Pemerintah Daerah harus 

mampu mempertanggungjawabkan setiap aliran dana yang digunakan sehingga 

meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah Pusat atas kinerja baik, 

akuntanbel dalam mengelola keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka 

kemandirian. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan 

mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh 

terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah 

sebagai agen, (Bandariy, 2011). 

 

2.2 Teori Persinyalan (Signalling Theory) 

 Menurut (Godfrey:2010), teori pensinyalan menjelaskan bagaimana 

manajemen (agent) meyampaikan sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan 

kepada pemilik (principal). Dalam hubungan keagenan Pemerintah Pusat 

mempunyai informasi yang asimetris kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu 

teori sinyal (signalling theory) ini dapat membantu pihak Pemerintah Pusat 

(principal) dan pihak Pemerintah Daerah (agent) serta pihak lain (masyarakat) 

dalam menghasilkan kualitas atau integrasi informasi laporan keuangan 

pemerintah. Integrasi laporan keuangan yang dimaksud adalah masyarakat sebagai 

pihak lain mampu meyakini keandalan informasi yang disampaikan oleh 
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Pemerintah Pusat (principal) maupun Pemerintah Daerah (agent) serta 

mendapatkan opini dari pihak lain (masyarakat) yang bebas memberikan pendapat 

tentang laporan keuangan. 

 Teori sinyal (signalling theory) menurut Godfrey  (2010) mempunyai 

hubungan dengan akuntansi pemerintahan dimana pemerintah sebagai pihak yang 

diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan sinyal kepada 

masyarakat. Sinyal kepada masyarakat ini dalam bentuk laporan keuangan 

pemerintah yang disajikan secara berkualitas serta menyajikan kinerja keuangan 

yang lengkap dan jelas sehingga masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah 

bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan masyarakat. 

 

2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi 

Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintahan.  

 SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan 

pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan 

Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai 

berikut: 
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

2. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

3. Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju 

Akrual 

4. Lampiran III Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual 

 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut Undang-undang 

No 71 Tahun 2010 ayat 1 pasal 3 adalah “Prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. 

Dalam lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah 

“SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta 

mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sejalan dengan amanat 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-

undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah 

Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pasal 12 dan 13 UU No. 1 

tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan 

belanja dalam APBN dicatat mengunakan basis akrual.  

 Adapun isi dari lampiran I (SAP) berbasis akrual antara lain : 

1. Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah; 

2. Lampiran I.02 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 

3. Lampiran I.03 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran 

Berbasis Kas; 

4. Lampiran I.04 PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 
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5. Lampiran I.05 PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 

6. Lampiran I.06 PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 

7. Lampiran I.07 PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 

8. Lampiran I.08 PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 

9. Lampiran I.09 PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam 

Pengerjaan; 

10. Lampiran I.10 PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 

11. Lampiran I.11 PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan 

Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang 

Tidak Dilanjutkan; 

12. Lampiran I.12  PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan 

Konsolidasian; 

13. Lampiran I.13 PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. 

 Sedangkan lampiran II (SAP) merupakan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. 

Lampiran III (SAP) merupakan proses penyusunan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP)  berbasis akrual. Dimana proses penyiapan SAP berbasis 

akrual dilakukan melalui prosedur yang meliputi tahap-tahap kegiatan (due 

process) yang dilakukan dalam penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) oleh KSAP. Due process meliputi tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 
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1. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar  

Tahap ini merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi 

dan pelaporan keuangan yang memerlukan pengaturan dalam bentuk 

pernyataan standar akuntansi pemerintahan.  

2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP  

KSAP dapat membentuk pokja yang bertugas membahas topik-topik 

yang telah disetujui. Keanggotaan Pokja ini berasal dari berbagai 

instansi yang kompeten di bidangnya. 

3. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja  

Untuk pembahasan suatu topik, Pokja melakukan riset terbatas 

terhadap literatur-literatur, standar akuntansi yang berlaku di berbagai 

negara, praktik-praktik akuntansi yang sehat (best practices), 

peraturan-peraturan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan 

topik yang akan dibahas. 

4. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja  

Berdasarkan hasil riset terbatas dan acuan lainnya, Pokja menyusun 

draf SAP. Draf yang telah selesai disusun selanjutnya dibahas oleh 

Pokja. 

5. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja  

Draf yang telah disusun oleh pokja dibahas oleh anggota komite kerja. 

Pembahasan diutamakan pada substansi dan implikasi penerapan 

standar. Dengan pendekatan ini diharapkan draf tersebut menjadi 

standar akuntansi yang berkualitas. Pembahasan ini tidak menutup 
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kemungkinan terjadi perubahan-perubahan dari draf awal yang 

diusulkan oleh Pokja. Pada tahap ini, komite kerja juga melakukan 

diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyamakan 

persepsi. 

6. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan  

Komite Kerja berkonsultasi dengan Komite Konsultatif untuk 

pengambilan keputusan peluncuran draf publikasian SAP.  

7. Peluncuran Draf SAP (Exposure Draft)  

KSAP melakukan peluncuran draf SAP dengan mengirimkan draf SAP 

kepada stakeholders, antara lain masyarakat, legislatif, lembaga 

pemeriksa, dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan. 

8. Dengar Pendapat Publik Terbatas (Limited Public Hearing) dan 

Dengar Pendapat Publik (Public Hearings)  

Dengar pendapat dilakukan dua tahap yaitu dengar pendapat publik 

terbatas dan dengar pendapat publik. Dengar pendapat publik terbatas 

dilakukan dengan mengundang pihak-pihak dari kalangan akademisi, 

praktisi, pemerhati akuntansi pemerintahan, dan masyarakat yang 

berkepentingan terhadap SAP untuk memperoleh tanggapan dan 

masukan dalam rangka penyempurnaan draf publikasian. Dengar 

pendapat publik merupakan proses dengar pendapat dengan 

masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Tahapan ini 

dimaksudkan untuk meminta tanggapan masyarakat terhadap draf 

SAP. 
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9. Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf SAP  

KSAP melakukan pembahasan atas tanggapan/masukan yang 

diperoleh dari dengar pendapat terbatas, dengar pendapat publik dan 

masukan lainnya dari berbagai pihak untuk menyempurnakan draf 

SAP. 

10. Finalisasi Standar  

Dalam rangka finalisasi draf SAP, KSAP memperhatikan 

pertimbangan dari BPK. Disamping itu, tahap ini merupakan tahap 

akhir penyempurnaan substansi, konsistensi, koherensi maupun 

bahasa. Finalisasi setiap PSAP ditandai dengan penandatanganan draf 

PSAP oleh seluruh anggota KSAP. 

 Dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP menggunakan materi dan 

rujukan yang dikeluarkan oleh: 

1. Pemerintah Indonesia, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2005 tentang SAP; 

2. International Federation of Accountants; 

3. International Accounting Standards Committee/International 

Accounting Standards Board; 

4. International Monetary Fund; 

5. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

6. Financial Accounting Standards Board – USA;  

7. Governmental Accounting Standards Board – USA; 

8. Federal Accounting Standards Advisory Board – USA;  
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9. Organisasi profesi lainnya di berbagai negara yang membidangi 

pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan. 

 Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2010 

yang menyebutkan bahwa “Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual”. SAP 

tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang 

independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat 

pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

 Maka hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat 

memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, 

terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan 

keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan 

operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap 

peraturan. 

 Adapun perbandingan komponen laporan keuangan antara basis kas 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP dan 

komponen laporan keuangan basis akrual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010  sebagai berikut:   

 

 

 

 

 

 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



35 
 

 
 

Tabel 2.1  Komponen Laporan Keuangan Basis Kas Dan Basis Akrual 

Komponen laporan keuangan basis kas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005 terdiri dari: 

Komponen laporan keuangan basis 
akrual Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 terdiri dari: 

1. Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) 

2. Neraca 
3. Laporan Arus Kas (LAK) 
4. Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) 

1. Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) 

2. Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih 

3. Neraca 
4. Laporan Operasional 
5. Laporan Arus kas 
6. Laporan Perubahan Ekuitas 
7. Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) 

Sumber: PP No. 71 tahun 2010 dan PP No. 24 tahun 2005 (diolah penulis) 

 Komponen laporan keuangan dalam standar akuntansi pemerintah 

berbasis akrual terdiri dari 7 komponen laporan dimana terdapat penambahan tiga 

 jenis laporan dalam draft SAP berbasis akrual yaitu laporan perubahan 

saldo anggaran lebih, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Laporan 

kinerja keuangan pada lampiran II PP 71/2010 menjadi laporan operasional pada 

lampiran I PP 71/2010. 

 Menurut PP 71/2010 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan 

informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 

surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Dari laporan di 

atas akan sangat membantu para pengguna laporan dalam melakukan evaluasi, 

pengambilan keputusan, mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, 

akuntabilitas serta ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena 

menyediakan informasi-informasi yang lengkap atau secara menyeluruh. 
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 Dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdapat perubahan yang cukup signifikan 

dalam unsur laporan keuangan yang harus disajikan oleh setiap entitas akuntansi 

dan entitas pelaporan di pemerintahan sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2  Perbandingan PP No. 71 Tahun 2010 dan PP No. 24 Tahun 2005 

PP No. 24 Tahun 2005 PP No. 71 Tahun 2010 
1. Laporan Keuangan pokok, yang 

terdiri dari: 
a. Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) 
b. Neraca 
c. Laporan Arus Kas (LAK); 

dan 
d. Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) 

1. Laporan pelaksanaan anggaran 
(budgetary reports), yang terdiri 
dari: 

a. Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA); dan 

b. Laporan Perubahan Sisa 
Anggaran Lebih (SAL) 

2. Laporan Keuangan (financial 
reports), yang terdiri dari: 

a. Neraca  
b. Laporan Operasi (LO) 
c. Laporan  Perubahan 

Ekuitas (LPE); dan 
d. Laporan Arus Kas (LAK) 

3. Catatan atas Laporan Keuangan / 
CaLK (notes of financial 
statements)  

Sumber : PP No. 71 tahun 2010 dan PP No. 24 tahun 2005 (diolah penulis) 

  

 Dalam PP No. 24 Tahun 2005 entitas pelaporan diperkenankan 

menyajikan Laporan Kinerja Keuangan (LKK) dan Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE), sedangkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 entitas pelaporan wajib 

menyajikan laporan lain dan atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan 

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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 Dengan ditetapkannya PP 71 Tahun 2010 tentang SAP ini maka PP 24 

Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

perbedaan PP 71 tahun 2010 dengan PP 24 tahun 2005 sehingga sekarang sudah 

ditetapkan dan PP 71 tahun 2010 menggantikan PP 24 tahun 2005. Ruang lingkup 

PP 71 tahun 2010 mengemukakan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum 

disusun dan disajikan dengan basis akrual. Pernyataan Standar ini berlaku untuk 

entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk 

perusahaan negara/daerah. 

 Laporan operasi (LO) pada dasarnya adalah Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) yang disusun dengan basis akrual, sementara LRA merupakan bagian dari 

Laporan Pelaksanaan Anggaran (LPA) disusun dengan menggunakan basis kas. 

 

2.4 Akuntansi Sektor Publik 

 Menurut (Muindro, 2010:2), akuntansi sektor publik merupakan sistem 

akuntansi yang dipakai oleh lembaga atau sektor  publik, sebagai salah satu alat 

pertanggungjawaban kepada publik yang mencakup akuntansi sektor 

pemerintahan dan akuntansi lembaga publik non pemerintah. 

 Adapun menurut Bastian, (2001:6) mengemukakan bahwa  

 “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi 
 yang diterapkan untuk mengelola dana masyarakat di lembaga-lembaga 
 tinggi  negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintahan 
 daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah 
 (BUMD), lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan sosial, 
 maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.”   
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 Adapun akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan atau 

organisasi bisnis yang dikenal dengan akuntansi sektor privat (private sector), dan 

yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga nonprofit dikenal 

dengan akuntansi sektor publik, (Halim, 2008:251).  

 Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi sektor 

publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi pemerintahan 

maupun non pemerintahan dalam rangka mengelola dana-dana masyarakat untuk 

memenuhi serta meningkatkan pelayanan publik. 

 Sedangkan Bastian (2001:118-119) menjelaskan tentang hubungan 

akuntansi dan organisasi sektor publik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Berorientasi Laba yaitu organisasi yang bertujuan mencari laba, (contoh: 

BUMN) 

2. Berorientasi non-laba tipe A yaitu organisasi yang sumber keuangannya 

diperoleh dari pendapatan penjualan barang dan jasa, (contoh: BUMN, 

Perum, Perjan dan Pemerintah Lembaga Otonom), 

3. Berorientasi non-laba tipe B yaitu organisasi yang sumber keuangannya 

diperoleh dari selain penjualan barang dan jasa, (contoh: Pemerintah dan 

Organisasi selain organisasi yang terdapat di no 1 dan 2). 

 Akuntansi pemerintahan (publik) dalam pelaksanaannya terdapat 

perbedaan dengan akuntansi perusahaan (swasta). Menurut Muindro (2010) dan 

Deddi (2006) Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan 

pemerintahan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan unit-unit kerja 

pemerintah), organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi dan 
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universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, 

organisasi politik, dan sebagainya. 

 Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam Peraturan 

Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Di sisi lain, unit-unit pemerintah yang bergerak 

di bidang bisnis (BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntansi 

keuangan yang dikeluarkan oleh IAI (ikatan akuntansi Indonesia). Sementara itu, 

organisasi publik non pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan.  

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup akuntansi 

sektor publik berorientasi pada akuntansi di bidang pemerintahan dan non 

pemerintahan, dimana dalam pelaksanaannya bersifat non laba. 

  

2.5 Otonomi Daerah dan Desentralisasi 

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengemukakan bahwa “Otonomi 

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Adapun menurut Benyamin 

Hoesein (1995) bahwa “Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk 

rakyat baik di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di 

luar Pemerintah Pusat”. 

 Dari pengertian otonomi daerah penulis menyimpulkan bahwa otonomi 

daerah merupakan kekuasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk 
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mengurus rumah tanggannya sendiri tanpa mengesampingkan kepentingan 

nasional yang telah di atur dalam perundang-undangan. 

 Asas penting dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

otonomi daerah yang perlu dipahami, antara lain:  

1. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).  

2. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 

pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada 

instansi vertikal di wilayah tertentu.  

3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah 

dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau 

desa serta dari pemerintah Kabupaten kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu.  

 Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah adalah suatu 

sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang 

mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah serta 

pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan 

dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan 

kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan 

kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. 
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 Otonomi daerah akan memberikan dampak positif di bidang ekonomi bagi 

perekonomian daerah. Beberapa indikator ekonomi atas keberhasilan suatu daerah 

dalam melaksanakan otonomi daerah menurut (Wenny, 2012) antara lain: 

1. Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) riil, sehingga 

pendapatan per kapita akan terdorong. 

2. Terjadinya kecenderungan peningkatan investasi, baik investasi asing 

maupun domestik. 

3. Kecenderungan semakin berkembangnya prospek bisnis/usaha di daerah.  

4. Adanya kecenderungan meningkatnya kreativitas pemda dan 

masyarakatnya. 

 Adapun menurut Halim (2001:19), ciri utama suatu daerah mampu 

melaksanakan daerah otonom adalah: 

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki 

kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, 

mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah. 

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin oleh 

karena PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh 

kebijakan keuangan pusat dan daerah. 

 

2.6 Dana Alokasi Umum 

 Dalam  rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang 

profesional, demokratis, adil, dan transparan serta mencegah terjadinya 
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ketimpangan fiskal antar daerah berdasarkan atas pembagian pemerintahan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka diundangkan UU Nomor 33 

Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”. Undang-undang tersebut antara 

lain mengatur tentang dana perimbangan yang merupakan aspek penting dalam 

sistem perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, 

menyebutkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendanaan bagi 

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lain karena setiap daerah mempunyai tujuan masing-masing dan 

jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi atau penyerahan dana 

perimbangan ini dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana 

perimbangan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang 

terdiri dari: 

1. Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 
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3. Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.  

 Melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan penambahan 

persentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat 

meningkatkan fungsi Pemerintahan Daerah sebagai ujung tombak dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dana 

perimbangan merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana 

alokasi umum yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan 

menunjang pengeluaran pemerintah dalam belanja modal guna meningkatkan 

pelayanan publik. 

 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum 

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemeratan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,” 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104/2000 tentang Dana 

Perimbangan, (Mardiasmo, 2002) mengatakan bahwa tujuan Dana Alokasi Umum 

(DAU) adalah untuk horizontal equity dan suffiency. Tujuan horizontal equity 

merupakan kepentingan Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan distribusi 

pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang luas antar 

daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah suffiency 
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(kecukupan) terutama adalah untuk menutupi fiscal gap. Suffiency dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum 

(SPM) 

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum 

merupakan jenis transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan fiskal dan terciptanya 

pemerataan kemampuan fiskal. Selain itu, DAU juga berfungsi sebagai 

equalization grant yang menetralisir ketimpangan keuangan karena adanya dana 

bagi hasil yang diterima daerah (Walidi, 2009). Daerah yang mempunyai 

pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, 

dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi 

akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah (Prakosa, 2004). 

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa sebagaimana dijelaskan oleh 

sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah tahun 2001 bahwa 

perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)  didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor 

murni dan faktor penyeimbang. Faktor murni adalah perhitungan dana alokasi 

umum berdasarkan formula, sedangkan faktor penyeimbang adalah suatu 

mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah 

dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah.  

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana Perimbangan” 

menyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 

26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBN). Dana alokasi umum untuk suatu daerah 
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dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah 

kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Alokasi dasar dihitung 

berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah. Kebutuhan fiskal 

Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi 

layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut 

dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM). Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal 

dari PAD dan dana bagi hasil. 

Berdasarkan komponen-komponen di atas yang mengacu pada Peraturan 

Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang “Dana Perimbangan”, alokasi DAU untuk 

daerah dihitung dengan menggunakan formula: 

 

 

Keterangan  
DAU : Dana Alokasi Umum 
CF : Celah Fiskal 
AD : Alokasi Dasar 
 

Alokasi Dasar (AD) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai 

dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk di dalamnya 

tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21). Sedangkan CF 

diperoleh berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal (KbF) dengan kapasitas 

fiskal (KpF). Secara formula dapat dituliskan sebagai berikut: 

DAU = CF + AD 
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Keterangan  
CF   : Celah Fiskal       
KbF : Kebutuhan Fiskal 
KpF : Kapasitas Fiskal 

 

 

 

Keterangan 
KbF  : Kebutuhan Fiskal 
TPR  : Total Pengeluaran Rata-rata 
IP  : Indeks Jumlah Penduduk 
IW  : Indeks Luas Wilayah 
IPM  : Indeks Pembangunan Manusia 
IKK  : Indeks Kemahalan Konstruksi 
IPDRB: Indeks PDRB per kapita 
 
 
 
 
 

Keterangan  
KpF   : Kapasitas Fiskal 
PAD   : Pendapatan Asli Daerah 
PBB   : Pajak Bumi dan Bangunan 
BPHTB : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
PPh    : Pajak Penghasilan 
SDA   : Sumber Daya Alam 

 

Kedua parameter digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat 

kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pendanaan 

pelaksanaan desentralisasi. Semakin kecil nilai indeks, semakin baik tingkat 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. 

 

CF = KbF-KpF 

KbF = TPR (IP+IW+IPM+IKK) + IPDRB per kapita 

 

KpF = PAD + Dana Bagi Hasil (PBB+BPHTB+PPh+SDA) 
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2.7 Keuangan Daerah  

 Menurut Mamesah ( 1995 :16 ) bahwa  
 
 “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai 
 dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa  uang 
 maupun barang yang  dapat  dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum 
 dimiliki/dikuasai oleh  negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak 
 lain sesuai dengan ketentuan  peraturan yang berlaku”. 

Sedangkan menurut Pasal 1, ayat 6 dari Permendagri No. 13/2006 menyatakan 

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut.”.  

Dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 13/2006 pengelolaan keuangan daerah 

meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur 

APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan 

penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, 

perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi 

keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan 

keuangan BLUD. 

 Ruang lingkup keuangan daerah mencakup (Permendagri Nomor 13/2006, 

Pasal 2) sebagai berikut : 

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta 

melakukan pinjaman. 
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2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 

dan membayar tagihan pihak ketiga.  

3. Penerimaan daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daearah. 

4. Pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah. 

5.  Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, 

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. 

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah atau kepentingan umum. 

 

2.7.1 Pendapatan Asli Daerah 

 Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Asli Daerah 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daya yang dimiliki oleh 

daerah tersebut yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Abdul Halim 

(2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh 

daerah dari bagaimana Pemerintah Daerah mampu mengembangkan sumber-

sumber yang dimiliki dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui 

sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan 

pemerintah dan pembangunan daerah”. 

Menurut Warsito (2001:128) pendapatan asli daerah adalah Pendapatan 

yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dipungut sendiri oleh Pemerintah 
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Daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan 

usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. 

Dari berbagai definisi pendapatan asli daerah menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang rill di 

peroleh dari daerah itu sendiri melalui berbagai potensi sumber daya yang di 

miliki dimana penghasilan dari berbagai sumber daya Pemerintah Daerah di 

pungut sesuai dengan undang-undang yang diatur. 

Menurut Abdul Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: 

1. Pajak Daerah  

a. Pajak Provinsi  

b. Pajak Kabupaten/ Kota 

2. Retribusi Daerah, terdiri dari:  

Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan 

Tertentu. 

3. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:  

Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan 

atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, 

pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk 
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lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau 

jasa oleh daerah. 

  Dari sumber-sumber PAD inilah yang diharapkan pemerintah mampu 

menggali berbagai sumber daya yang mampu memberikan kontribusi terbesar 

dalam PAD untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan 

kekayaan yang di miliki oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk sumber daya 

yang diolah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Ruang lingkup keuangan 

daerah juga meliputi pajak, penerimaan daerah, pengeluaran untuk membiayai 

belanja Pemerintah Daerah dan juga meliputi kekayaan dalam bentuk uang 

maupun kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. 

 

2.7.2 Belanja Modal 

Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam 

APBN/APBD. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan bahwa  

“Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya 
 melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan 
 daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin 
 seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.” 

 
Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak 

langsung. Biaya langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa 

serta belanja modal. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 

belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
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pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.  

“Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah 

untuk jangka waktu yang panjang dan bertujuan masyarakat dapat menikmati 

manfaat dari pembangunan dan perbaikan yang oleh Pemerintah Daerah  meliputi 

sektor pendidikan, kesehatan, transportasi”, (Mulyanto, 2007). Tersedianya 

struktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di 

berbagai sektor, masyarakat diharapkan meningkatkan produktivitas dan pada 

gilirannya akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.  

 

2.7.3 Pendapatan Per Kapita 

 Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan per kapita adalah rata-rata 

pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk yang didapatkan berdasarkan 

pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk. 

 Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita 

(Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk 

peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB dan 

pendapatan per kapita (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang 

dilakukan Lin dan Liu (2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak 

yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Lin dan Liu (2000) yang 

membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi 

fiskal dengan pertumbuhan ekonomi.  

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



52 
 

 
 

 Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi 

yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan 

ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih 

efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 

2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004). Pendapatan per kapita juga dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

Pendapatan Per Kapita  
 umlah Pendapatan Nasional

 umlah Penduduk
 

 

2.8 Indikator Kinerja Keuangan Daerah 

 Berdasarkan konsep Musgrave dan Musgrave (1980) dalam buku Ekonomi 

Publik (Sukanto Reksohadiprojo) dan juga proxy menurut Hikmah dalam buku 

Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal 

(Mulyanto, 2007) indikator kinerja keuangan daerah sebagai berikut: 

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Muliana (2009) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah 

merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan, yang meliputi pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 

pendapatan yang diperlukan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah 

pada umumnya ditunjukan dengan PAD yang menjadi basis utama dalam 

membiayai belanja daerah sehingga Pemerintah Daerah tidak mengalami 

ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Untuk 
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melihat kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi otonomi daerah 

khususnya di bidang keuangan, diukur dari seberapa jauh kemampuan 

pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh PAD dan bagi hasil 

daerah (Mulyanto, 2007: 93). Tujuan kemandirian keuangan daerah 

mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Semakin tinggi rasio 

kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan 

pihak ekstern (terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah 

atau semakin tinngi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan 

retribusi daerah, dan demikian pula sebaliknya. Dalam penelitian Kurnia 

(2010) rasio tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dihitung sebagai 

berikut : 

 

TKKD  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapatan Daerah
 

Keterangan: 
TKKD : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 
 

2. Kebutuhan Fiskal 

 Kebutuhan fiskal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah untuk membiayai 

semua pengeluaran daerah dalam rangka penyediaan sarana publik. Dalam 

perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU), kebutuhan fiskal daerah 

merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan  fungsi 

layanan dasar umum. Oleh karena itu kebutuhan fiskal di butuhkan oleh 

Pemerintah Daerah guna semua pengeluaran daerah dalam rangka 
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meningkatkan kebutuhan atau pelayanan publik yang bertujuan untuk 

mencapai suatu daerah yang tidak sepenuhnya bergantung terhadap dana 

perimbangan pusat. Perhitungan kebutuhan fiskal menurut departemen 

keuangan sebagai berikut: 

 

  

 

 

3. Kapasitas Fiskal 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, kapasitas fiskal 

adalah “Gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang 

dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman 

lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai 

pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah 

dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk 

miskin.” Perhitungan kebutuhan fiskal menurut departemen keuangan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

KbF = TPR (IP+IW+IPM+IKK) + IPDRB per kapita 

 

KpF = PAD + Dana Bagi Hasil (PBB+BPHTB+PPh+SDA) 
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4. Tax Effort 

Dalam penelitian Saprudin (2011) upaya pajak identik dengan fiscal stress 

yang artinya beberapa daerah beruntung karena memiliki potensi sumber 

daya untuk dijadikan sebagai penerimaan daerah tetapi ada beberapa 

daerah yang mengalami berbagai persoalan dalam mencapai tingkat 

kemandirian keuangan daerah karena dituntut untuk mengembangkan 

setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi 

tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Pernyataan ini sejalan 

dengan Adi (2006), upaya pajak (tax effort) dapat digunakan untuk 

menganalisis posisi fiskal dalam suatu daerah yaitu dengan 

membandingkan penerinaan pajak terhadap kapasitas fiskal. Dengan 

demikian posisi fiskal sama dengan upaya pengumpulan pajak. 

Kesimpulannya tax effort merupakan upaya pajak yang dilakukan oleh  

pemerintah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga tidak 

tergantung dengan dana dari Pemerintah Pusat. Menurut BAPPENAS 

dalam penelitin Kurnia (2010), untuk mengukur kinerja dari keuangan 

Pemerintah Daerah dari sisi makro tax effort diukur dengan 

membandingkan realisasi PAD terhadap PDRB sebagai berikut: 

 

    
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

PDRB Daerah j
 100  

 Keterangan: 
 TE  : Tax Effort 
 PDRB : Produk Domestik Regional Bruto 
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2.9 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

 Pajak daerah menurut A.Halim (2002 : 67) adalah “pendapatan daerah 

yang berasal dari pajak”. Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan bahwa  

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

 Berdasarkan Undang-undang di atas jenis pajak untuk Kabupaten/kota 

terdiri atas: 

1. Pajak Hotel; 

2. Pajak Restoran;  

3. Pajak Hiburan;  

4. Pajak Reklame;  

5.  Pajak Penerangan Jalan; 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;  

7.  Pajak Parkir; 

8. Pajak Air Tanah;  

9.  Pajak Sarang Burung Walet;  

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 Tetapi dalam pelaksanaanya pajak diatas tidak didapat dipungut apabila 

potensi di daerah tidak memadai dan pastinya tetap disesuaikan dengan kebijakan 

daerah yang berlaku. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak 
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daerah dan retribusi daerah disebutkan juga bahwa “Retribusi Daerah, yang 

selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. 

 Dalam hal ini objek retribusi meliputi jasa umum, jasa usaha, perizinan 

tertentu. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 objek retribusi jasa umum 

merupakan objek yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

atau pemanfaatan oleh umum. Pelaksanaannya jenis retribusi dapat tidak dipungut 

apabila potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional maupun daerah 

untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-Cuma.  

 

2.10 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) 

 APBD menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah “rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPR)”. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan 

APBN/APBD dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi penegasan 

tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan 

pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian 

sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan 

klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran 

jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Penyusunan rancangan anggaran 

bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta 

pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Melalui 
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anggaranlah bagaimana Pemerintah Daerah melihat seberapa sumber daya yang 

dimiliki dan diharapkan mampu digunakan untuk suatu periode. Dalam Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2003 ini disebutkan bahwa belanja negara dan belanja 

daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis 

belanja. Hal tersebut berarti bahwa setiap anggaran harus disetujui oleh DPRD. 

 Pengertian APBD menurut Bastian (2006:189), “Anggaran pendapatan 

dan belanja daerah merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk 

satuan uang untuk kurun waktu satu tahun dan berorientasi pada tujuan 

kesejahteraan publik”. Kemudian menurut Saragih (2003: 122), menyatakan 

APBD adalah “Dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 

tertentu, umumnya satu tahun”. Berdasarkan pengertian tersebut APBD 

merupakan suatu rencana daerah dalam hal penerimaan, pengeluaran, dan 

pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran daerah tersebut. Sementara itu, 

menurut Mardiasmo (2005:61), “Anggaran pendapatan dan belanja daerah 

merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai 

instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya 

pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai 

alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu 

pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. 

 Dari pengertian APBD di atas dapat disimpulkan bahwa APBD 

merupakan anggaran yang dibuat untuk rencana kegiatan dalam Pemerintah 

Daerah untuk kurun waktu tertentu. 

 Unsur-unsur APBD menurut Halim (2004: 15-16) adalah sebagai berikut: 
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1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci, 

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk 

menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya 

biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran 

yang akan dilaksanakan, 

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka, 

4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun. 

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD 

dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan 

fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah 

dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem 

akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi 

anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka 

menengah dalam penyusunan anggaran. 

Berdasarkan  ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-undang No. 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut  : 

1. Fungsi Otorisasi  

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 

belanja pada tahun yang bersangkutan. 

2.  Fungsi Perencanaan 

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam 

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 
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3.  Fungsi Pengawasan 

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

4. Fungsi Alokasi 

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

5. Fungsi Distribusi 

Anggaran daerah harus mengandung arti memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. 

6. Fungsi Stabilisasi  

Anggaran daerah harus mengandung arti harus menjadi alat untuk 

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian.  

 

2.11 Tinjauan Penilitian Sebelumnya 

 Harianto dan Adi (2007) dalam penelitian “Hubungan Antara Dana 

Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Pendapatan Per 

Kapita” Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan hubungan Dana Alokasi 

Umum, Belanja Modal, Pendapatan Sendiri, dan Pendapatan Per kapita di daerah / 

kota di Jawa dan Bali tahun 2001 sampai 2004. Penelitian ini menggunakan 

structural equation modeling test untuk melihat hubungan antara variabel. 
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Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang positif 

berkaitan dengan belanja modal, belanja modal berhubungan positif dengan 

Pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal berhubungan negatif dengan 

pendapatan per kapita, dan Pemerintah Daerah penerimaan asli berhubungan 

positif terhadap pendapatan per kapita. 

 Penelitian mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort 

belum terlalu banyak dilakukan diberbagai negara, misalnya: India (Sivagnanam 

and Naganathan 1999) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian dana 

transfer Pemerintah Pusat terhadap tax effort India. Sivagnanam dan Naganthan 

menggunakan variabel independen per capita Finance Commission transfers 

(PFC), per capita plan grants (PPG), per capita non-plan grants (PNPG) dan 

percapita State domestic product(PCSDP). Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

variabel independen yang mempunyai pengaruh negatif signifikan dengan tingkat 

signifikansi sebesar 10% adalah per capita non-plan grants (PNPG) atau di 

Indonesia disebut dana alokasi umum dan variabel independen berpengaruh 

negatif terhadap tax effort.  

 Kurnia (2010)  dalam penelitian “Pengaruh Belanja Modal Dan Dana 

Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax 

Effort”. Hasil penelitian menunjukkan belanja modal mempunyai pengaruh 

signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana 

alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian 

keuangan daerah. Untuk variabel dependen tax effort, belanja modal mempunyai 
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pengaruh signifikan positif terhadap tax effort dan dana alokasi umum tidak 

mempunyai pengaruh terhadap tax effort. 

 Adi (2006) dalam penelitian “Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan 

Upaya Pajak Daerah pada Pemerintah Kota dan Kabupaten se  awa” Penelitian ini 

cenderung untuk menguji dampak dari perubahan struktur pengeluaran baik untuk 

pertumbuhan ekonomi dan juga untuk PAD. Hal ini juga dimaksudkan untuk 

menguji pengaruh langsung dan tidak langsung perubahan belanja modal untuk 

PAD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah 

mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD, terkait dengan 

PAD penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah dan 

belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap 

PAD maupun pertumbuhan ekonomi.  

 Mutiara (2009) dalam penelitian “Flypaper Effect pada Dana Alokasi 

Umum (DAU)  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah” 

pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera. Tujuan penelitian ini untuk 

membuktikan bahwa telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah pada 

Kabupaten/Kota di Sumatera. Hasil dari penelitian ini DAU dan PAD 

mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif) dan tidak terdapat 

perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya rendah 

maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatera. 

 Nurjanna (2008) dalam penelitian “Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi 

Daerah” pada Provinsi Sulawesi Tengah. Variabel yang digunakan adalah variabel 

dependen kemandirian fiskal sedangkan variabel independen yaitu investasi dan 
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PDRB perkapita. Hasil dari penelitian ini investasi berpengaruh signifikan dan 

mempunyai hubungan yang positif terhadap kemandirian fiskal di era otonomi 

daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan menunjukkan bahwa variabel PDRB 

perkapita tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Provinsi Sulawesi 

Tengah. 

 Wong (2004) dalam penelitian “The Fiscal Impact of Economic Growth 

and Development on Local Government Capacity”. Wong menemukan bahwa 

pembangunan infratsruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap 

kenaikan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan 

tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari 

adanya peningkatan PAD. 
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Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Tedahulu 

 

No Judul dan Peneliti Variabel Penelitian
Metode 

Penelitian Hasil Penelitian

Hubungan antara Dana 
Alokasi Umum, Belanja 
Modal, Pendapatan Asli 
Daerah, dan Pendapatan Per 
Kapita (studi daerah / kota di 
Jawa dan Bali tahun 2001 
sampai 2004)

Harianto dan Adi, 2007. SNA 
Unhas 

Federal Transfers And The 
Tax
Efforts Of The States In 
India (1969-1984)

M. Naganthan dan K. Jothi 
Sivagnanam, 1999 MPRA 
Paper

Pengaruh Belanja Modal Dan 
Dana Alokasi Umum 
Terhadap Tingkat 
Kemandirian Keuangan 
Daerah dan Tax Effort 
(Studi Kasus Pada 
Pemerintah/Kota Wilayah 
Eks Karesidenan Surakarta 
Tahun 2001-2008)

Kurnia Nia Ariani, 2010, 
Universitas sebelas maret, 
Surakarta
Relevansi Transfer Pemerintah 
Pusat dengan Upaya Pajak 
Daerah pada Pemerintah Kota 
dan Kabupaten se Jawa 
Tahun 1998-2003

Priyo Hari Adi, Universitas 
Kristen Satya Wacana 
Salatiga, SNA 9 Padang, 
2006

Hasil penelitian menunjukkan belanja modal mempunyai 
pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian 
keuangan daerah, sedangkan dana alokasi umum 
berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat 
kemandirian keuangan daerah. Untuk variabel 
dependen tax effort, belanja modal mempunyai 
pengaruh signifikan positif terhadap tax effort dan dana 
alokasi umum tidak mempunyai pengaruh terhadap tax 
effort.

DAU tidak memberikan pengaruh terhadap upaya 
pajak daerah.

3 Variabel dependen yaitu 
tingkat kemandirian 
keuangan daerah dan 
tax effort dan variabel 
independennya adalah 
belanja modal dan Dana 
Alokasi Umum (DAU) .

Multiple 
regresion 

4 Variabel dependen tax 
effort (usaha pajak 
daerah) dan variabel 
independen Dana 
Alokasi Umum

Analisis 
deskriptif, 
path 
analysis, 

1 Dana alokasi umum, 
belanja modal dan 
pendapatan asli daerah

Structural 
Equation 
Modeling 
Test

Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi 
Umum (DAU) yang positif berkaitan dengan belanja 
modal, belanja modal berhubungan positif dengan 
Pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal 
berhubungan negatif dengan pendapatan per kapita, dan 
Pemerintah Daerah penerimaan asli berhubungan positif 
terhadap Pendapatan Per kapita.

2 Variabel independen 
per capita Finance 
Commission transfers 
(PFC), per capita 
plan grants (PPG), 
per capita non-plan 
grants (PNPG) dan 
percapita State 
domestic product 

Regression 
analysis 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel 
independen yang mempunyai pengaruh negatif signifikan 
dengan tingkat signifikansi sebesar 10% adalah per 
capitanon-plan grants  (PNPG) atau di Indonesia 
disebut dana alokasi umum dan variabel independen 
berpengaruh negatif terhadap tax effort .
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Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

2.12 Kerangka Pemikiran  

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh dana 

aloksi umum, pendapatan asli daerah, belanja modal dan pendapatan perkpita 

No Judul dan Peneliti Variabel Penelitian
Metode 

Penelitian Hasil Penelitian

Flypaper Effect pada Dana 
Alokasi Umum (DAU)  dan 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) terhadap Belanja 
Daerah pada Kabupaten/Kota 
Di Pulau Sumatera Tahun 
2004
Mutiara Maimunah  STIE 
Musi Palembang SNA 9 
Padang, 2009
Kemandirian Fiskal Di Era 
Otonomi Daerah (Studi Kasus 
Di Provinsi Sulawesi Tengah 
Tahun 2001-2006)
Nurjana Ladjin, Universitas 
Diponegoro 2008

Analisis Kemandirian 
Keuangan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun Anggaran 
2010-2012
Riswanda Imawan dan Agus 
Wahyudin, Universitas Negeri 
Semarang, Accounting 
Analysis Journal 2014

The Fiscal Impact of 
Economic Growth and 
Developmenton Local 
Government Capacity 
(Kansas counties for the 
years 1981 through 1997)

Independen variabel: 
tax rate, population 
density, percapita 
personal income level, 
general price level.

John D. Won, Journal of 
Public 
Budgeting.,Accounting and 
Financial Management. 
Fall, 2004

Dependen variabel: 
local economic 
growth and 
development and 
local government 
revenue Capacity

Analisis Pengaruh Upaya 
Pajak (Tax Effort), Laju 
Pertumbuhan Ekonomi Dan 
Belanja Pegawai Terhadap 
Kemandirian Pembangunan 
Daerah Di Kabupaten 
Indramayu Periode 1998-
2008
Saprudin, Universitas 
Pasundan, 2011

9 Variabel independen 
terdiri dari upaya pajak 
(Tax Effort), laju 
pertumbuhan ekonomi 
dan belanja pegawai, 
sedangkan variabel 
dependen yaitu 
kemandirian 
pembangunan daerah

Ordinary 
Least 
Square 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pajak (tax 
effort ), laju pertumbuhan ekonomi dan belanja 
pegawai secara bersama-sama berpengaruh secara 
signifikan. Akan tetapi tidak semua variabel secara 
parsial memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi 
dan belanja pegawai secara persial berpengaruh 
signifikan, sementara variabel upaya pajak tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kemandirian 
pembangunan daerah.

7 Variabel independen 
terdiri dari variabel 
pengukiran berupa 
ukuran, wealth , 
leverage  dan belanja 
modal sedangkan 
variabel dependen yaitu 
kemandirian keuangan 
daerah

Statistik 
deskriptif dan 
analisis 
regresi 
berganda

Secara parsial variabel belanja modal dengan arah 
negatif berpengaruh ukuran dan wealth berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan 
daerah, secara simultan variabel ukuran, wealth , 
leverage , dan belanja modal berpengaruh terhadap 
tingkat kemandirian keuangan daerah.

8 Two-stage 
least 
squares

Pembangunan infratsruktur industri mempunyai dampak 
yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Semakin 
tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas layanan publik dan pada 
gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi 
(kontribusi) publik terhadap pembangunan yang 
tercermin dari adanya peningkatan PAD.

5 Variabel independen 
DAU dan PAD 
sedangkan variabel 
dependen belanja 
daerah

Regresi 
sederhana 
(simple 
regression ) 
dan regresi 
berganda 
(multiple 
regression )

DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai belanja 
daerah (pengaruh positif) dan tidak terdapat perbedaan 
terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-
nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di 
Kabupaten/Kota pulau Sumatera.

6 Variabel dependen 
kemandirian fiskal 
sedangkan variabel 
independen yaitu 
investasi dan PDRB 
perkapita

(Ordinary 
Least 
Squares)

Investasi berpengaruh signifikan dan mempunyai 
hubungan yang positif terhadap kemandirian fiskal di era 
otonomi daerah di Propinsi Sulawesi Tengah dan 
menunjukkan bahwa variabel PDRB perkapita tidak 
berpengaruh terhadap kemandirian fiskal di Propinsi 
Sulawesi Tengah.
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terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort. Gambar 2.1 

menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian 

ini. Penelitian ini menggunakan variabel independen yang teridiri dari dana 

alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja modal dan pendapatan perkpita, 

sedangkan variabel dependen yang terdiri dari tingkat kemandirian keuangan 

daerah dan tax effort. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  
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2.13. Pengembangan Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU), selanjutnya 

disebut Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks 

otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan 

dan sumbangan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum 

(DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan 

porsi PAD masih relatif kecil (Mardiasmo, 2002). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Muliana (2009) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Adapun penelitian 

lain yang digunakan sebagai acuan antara lain penelitian Harianto dan Adi (2007), 

hasilnya menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang positif 

berkaitan dengan belanja modal sedangkan penelitian Kurnia (2010) dana alokasi 

umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerah. 

 Berdasarkan landasan teoretis dan hasil-hasil penelitian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut: 

 

H1: Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian 

 Keuangan Daerah. 
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2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian 

 Tambunan, (2006) menegaskan bahwa PAD merupakan salah satu sumber 

pembelanjaan daerah, jika PAD suatu daerah meningkat maka dana yang dimiliki 

oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan 

meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinsisiatif untuk lebih 

menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi daerah itu. 

 Dalam mewujudkan kemandirian di Pemerintah Daerah maka dilihat dari 

perolehan pendapatan asli daerah (PAD), sejauh mana efektivitas dari pendapatan 

asli daerah tersebut, yang tentunya didukung pula oleh dana perimbangan 

keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah setara Provinsi dan Kabupaten/kota 

yang diantaranya berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, (Kurnia, 

2010). Walaupun belum ada penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah tetapi hasil penelitian Darwanto 

(2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan 

bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan 

belanja modal. Penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian Mutiara (2009) 

yang menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap besarnya nilai belanja 

daerah. Oleh karena itu apabila pendapatan asli daerah berpengaruh positif 

terhadap belanja daerah dalam hal ini belanja daerah dibiayai dengan pendapatan 
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asli daerah yang lebih dominan maka akan meningkatkan tingkat kemandirian di 

daerah tersebut melalui berbagai investasi.  

 Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka 

hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut : 

 

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian 

 Keuangan Daerah 

 

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian 

 Menurut PP No. 71 Tahun 2010, “Belanja modal merupakan belanja 

Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja 

yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi 

umum”. Sehingga belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga menambah kekayaan atau aset yang 

masa manfaatnya melebihi satu tahun, kemudian mengakibatkan bertambahnya 

biaya yang bersifat rutin untuk biaya pemeliharaan. Dengan demikian, belanja 

modal diharapkan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta 

meningkatkan perekonomian daerah. 

 Hasil penelitian Kurnia (2010) menunjukkan belanja modal mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 

Adapun beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan antara lain hasil 

penelitian Holtz-Eakin et al dalam Rizky dan Suryo (2009) menyatakan adanya 
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keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja 

modal. Adapun di kemukakan juga oleh temuan Prakoso dalam Rizky dan Suryo 

(2009) menunjukkan bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi 

umum yang diterima dari Pemerintah Pusat, kemandirian daerah tidak menjadi 

lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan dari 

Pemerintah Daerah terhadap transfer Pemerintah Pusat menjadi semakin tinggi. 

Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka hipotesis 

berikutnya adalah sebagai berikut : 

 

H3: Belanja Modal berpengaruh positif  terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan 

 Daerah. 

 

4. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Tingkat Kemandirian 

 Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan per kapita adalah rata-rata 

pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk yang didapatkan berdasarkan 

pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk.  Salah satu tujuan utama 

dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Daerah yang 

memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk 

memiliki tingkat pendapatan per kapita yang lebih baik. BAPPENAS (2003), 

dalam jurnal Kemandirian Daerah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap perubahan Pendapatan Per Kapita dan menegaskan bahwa 

pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



71 
 

 
 

  Walaupun belum ada penelitian tentang pengaruh pendapatan per kapita 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah namun hasil penelitian yang dapat 

digunakan sebagai acuan antara lain hasil penelitian dari Brata (2004) yang 

menyatakan PAD berpengaruh positif dengan petumbuhan ekonomi di daerah. 

Hal ini menunjukan bahwa apabila trend pendapatan asli daerah meningkat maka 

pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat dan akan mempengaruhi pendapatan 

per kapita penduduk. Begitupula menurut Kuncoro (2004) pembangunan sarana 

dan prasarana oleh Pemerintah Daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan 

ekonomi. Sehingga apabila pendapatan per kapita penduduk di suatu daerah 

meningkat maka akan mempengaruhi tingkat kemandirian. 

 Hasil penelitian lain yag dapat digunakan sebagai acuan juga antara lain 

menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi 

pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan temuan Oates (1995), 

Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan 

signifikan antara desentraliasasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini 

mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar 

memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien 

berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; 

Mardiasmo, 2002; Wong, 2004). Hasil penelitian Yuniarti (2008) mengemukakan 

bahwa pendapatan perkapita signifikan berpengaruh terhadap besarnya derajat 

desentralisasi yang menjadi ukuran kemandirian daerah. 

 Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka 

hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut : 
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H4: Pendapatan Per Kapita berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian 

 Keuangan Daerah. 

 

5. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tax Effort 

 Tax effort menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan 

bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, (Kurnia, 2010). 

Sivagnanam and Naganathan (1999) memberikan fakta empiris bahwa pemberian 

transfer yang tidak terencana justru memberikan pengaruh negatif terhadap upaya 

pengumpulan pajak di tingkat lokal (tax effort). Adapun hasil penelitian dari Adi 

(2006) yang menyatakan DAU tidak memberikan pengaruh terhadap upaya pajak 

daerah.  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi (2008) dan Brodjonegoro dan 

Vasques (2002) yang menunjukkan bahwa pemberian transfer atau dana 

perimbangan yang terencana tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 

upaya pengumpulan pajak di tingkat lokal (daerah). Hasil penelitian Sarug dan 

Sagbas (2008) menemukan bahwa didaerah yang tergolong miskin menyikapi 

pemberian transfer sebagai substitusi pendapatan daerah, bukan sebagai stimulus, 

apabila efek substitusi ditemukan maka mengindikasikan Pemerintah Daerah 

mengeluarkan lebih sedikit DAU sehingga mengurangi pajak daerahnya.  

 Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nagathan dan 

Sigvagnanam (1999) yang menemukan hasil yang signifikan negatif DAU 

terhadap tax effort dengan tingkat signifikansi 10%. Hasil penelitian ini menolak 
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hipotesis yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap tax 

effort.  

 Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka 

hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut: 

 

H5: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Tax Effort 

 

6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tax Effort 

 Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah 

penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. 

Adapun penelitian dari (Riduansyah, 2003) yang menyatakan bahwa kontribusi 

komponen pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan APBD 

Pemerintah Daerah Kota Bogor sangat fluktuatif. Hal ini berarti pajak daerah 

sebagai salah satu komponen PAD. Oleh karena itu apabila PAD suatu daerah 

meningkat maka akan membuka peluang bagi pemerintah dalam melaksanakan 

upaya pajak.  

 Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian diatas maka hipotesis 

berikutnya adalah sebagai berikut: 

 

H6: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tax Effort 
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7. Pengaruh Belanja Modal terhadap Tax Effort 

 Mardiasmo (2009: 67) menyatakan bahwa belanja modal yaitu 

pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah 

aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan. Menurut PP 

Nomor 71 Tahun 2010, “Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah 

yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau 

kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin 

seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”.  

 Hasil penelitian Kurnia (2010) menunjukan belanja modal berpengaruh 

terhadap tax effort. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wong (2004) yang menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu 

(dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap 

kenaikan pajak. 

 Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka 

hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut: 

 

H7: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tax Effort 

  

8. Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Tax Effort  

 Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan per kapita adalah rata-rata 

pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk yang didapatkan berdasarkan 

pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk. Hal ini berarti pendapatan 

perkapita mempunyai hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan 
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sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah berpengaruh positif pada 

pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Jika Pemerintah Daerah menetapkan 

anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka 

kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi 

daerah (Saragih, 2003).  

 Walaupun belum ada penelitian tentang pengaruh pendapatan per kapita 

terhadap tax effort namun penelitian yang dapat dijadikan acuan antara lain  dalam 

penelitiannya Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk 

meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) membuktikan bahwa belanja modal 

mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Alokasi belanja 

modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian, akan 

mendorong tingkat produktifitas penduduk. Dalam penelitian (Harianto dan Adi, 

2007) menyatakan bahwa belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan 

negatif terhadap Pendapatan Per Kapita dalam hubungan langsung dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Per 

Kapita. Dari berbagai hasil penelitian di atas belum ada hasil penelitian yang 

menyatakan adanya pengaruh secara langsung pendapatan per kapita terhadap tax 

effort.  

 Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas maka 

hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut: 

  

H8: Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap Tax Effort.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2009:38) pengertian objek penelitian adalah suatu 

atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa objek 

penelitian merupakan sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk 

mendapatkan data tertentu yang mampu memberikan nilai. Pada penelitian ini, 

yang menjadi objek penelitian adalah Laporan Realisasi APBD lima (5)  

Kabupaten/kota di pulau Timor Provinsi NTT dan laporan PDRB. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut, populasi yang akan menjadi 

pengamatan dalam penelitian ini adalah dua puluh dua (22) Kabupaten di Provinsi 

Nusa Tenggara Timur tahun 2008-2013. 
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3.2.2 Sampel 

 Menurut Sugiyono (2009) sampel adalah sebagian dari populasi itu. Untuk 

lebih representative, maka pemilihan sampel penelitian menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pemilihan sampel secara 

selektif menggunakan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian adalah lima (5) Kabupaten/kota di pulau Timor Provinsi 

NTT periode 2008-2013. 

2. Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan Laporan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita setiap tahun melalui 

website ntt.bps.go.id 

3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mempublikasikan 

laporan Realisasi APBD setiap tahun melalui website 

www.djpk.kemenkeu.go.id. 
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Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No Kabupaten di  Pulau Timor Provinsi NTT 

1 Kota Kupang 

2 Kabupaten Kupang 

3 Kabupaten Timor Tengah Selatan 

4 Kabupaten Timor Tengah Utara 

5 Kabupaten Belu 

                Sumber : website Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data yang Dihimpun 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder (Sugiyono, 2009) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data 

sekunder disajikan dalam bentuk dokumen, tabel dan diagram. Data sekunder 

dalam penelitian ini, diperoleh dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan 

belanja daerah yang dipublikasikan melalui website Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) sedangkan laporan PDRB dan pendapatan per 

kapita dipublikasikan melalui website Badan Pusat Statistin (BPS) Nusa Tenggara 

Timur. Penghimpunan data disesuaikan dengan periode penelitian dari tahun 2008 

hingga 2013. 
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

Digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan, 

dengan cara membaca dan memahami laporan realisasi APBD, laporan 

PDRB dan laporan pendapatan per kapita. 

2. Metode Kepustakaan 

Penulis mengumpulkan berbagai teori yang diperlukan dalam mendukung 

proses penyelesaian penelitian ini, mempelajari berbagai literatur seperti 

jurnal, buku, website dan bentuk penelitian lainnya. 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

 Menurut Sugiyono (2009), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka defenisi 

operasional dari variabel yang diteliti antara lain: 

3.4.1 Variabel Dependen (Terikat) 

 Menurut Sugiyono (2009) variabel independen adalah variabel terikat atau 

variabel yang dipengaruhi oleh keberadaan variabel bebas. Variabel dependen 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

Halim (2007:232) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah 

merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan 
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pemerintahan yang termasuk didalamnya pembangunan dan pelayanan 

terhadap publik atau masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

yang merupakan komponen dari pendapatan asli daerah. Dalam penelitian 

Kurnia (2010) tingkat kemandirian dihitung sebagai berikut: 

TKKD  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Total Pendapatan Daerah
   100 

Keterangan: 
TKKD : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 
 

 

2. Tax Effort 

Tax effort merupakan upaya pajak yang dilakukan oleh  pemerintah untuk 

menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga tidak tergantung dengan 

dana dari Pemerintah Pusat. Menurut BAPPENAS dalam penelitin Kurnia 

(2010), untuk mengukur kinerja dari keuangan Pemerintah Daerah dari sisi 

makro tax effort diukur dengan membandingkan realisasi PAD terhadap 

PDRB sebagai berikut: 

   
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

PDRB Daerah j
 100  

 Keterangan : 
 TE : Tax Effort 
 
 

3.4.2 Variabel Independen 

 Menurut Sugiyono (2009), variabel independen adalah variabel bebas atau 

variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen dalam 

penelitian ini antara lain: 
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1. Dana Alokasi Umum (DAU) 

UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah 

Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum merupakan 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemeratan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana alokasi 

umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi 

dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas 

fiskal Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 

tentang “Dana Perimbangan”. DAU untuk daerah dihitung dengan 

menggunakan formula: 

 

 
 
Keterangan  
DAU : Dana Alokasi Umum 
CF : Celah Fiskal 
AD : Alokasi Dasar 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari bagaimanana Pemerintah Daerah 

mampu mengembangkan sumber-sumber daya dalam wilayahnya sendiri 

yang  kemudian dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah 

merupakan sektor yang memegang peranan yang sangat penting, karena 

melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat 

DAU = CF + AD 
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menghasilkan pendapatan asli daerah agar dapat membiayai kegiatan 

pemerintah dan pembangunan daerah. 

3. Belanja Modal 

Belanja Modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam 

APBN/APBD. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, “Belanja modal 

merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu 

tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan 

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 

pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum”. 

4. Pendapatan Per Kapita 

 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita adalah rata-

rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk yang didapatkan 

berdasarkan pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk. 

Pendapatan per kapita juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Pendapatan Per Kapita  
 umlah Pendapatan Nasional

 umlah Penduduk
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Tabel 3.2 Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Operasional Pengukuran Skala 

Variabel 
Dependen 

Tingkat 
Kemadirian 
Keuangan 
Daerah 

Rasio ini akan menunjukkan 
kemampuan pemerintah 
daerah dalam membiayai 
kegiatan pemerintahan yang 
termasuk didalamnya 
pembangunan dan pelayanan 
terhadap publik atau 
masyarakat yang telah 
membayar pajak dan retribusi 
yang merupakan komponen 
dari pendapatan asli 
daerah,(Halim 2007:232) 

 

              
                       

 

 

Rasio 

Tax Effort Menurut BAPPENAS dalam 
penelitin Kurnia (2010), untuk 
mengukur kinerja dari 
keuangan Pemerintah Daerah 
dari sisi makro tax effort 
diukur dengan 
membandingkan realisasi 
PAD terhadap PDRB. 

 

Realisasi PAD         
PDRB Daerah j

 

Rasio 

Variabel 
Independen 
 
Dana 
Alokasi 
Umum 
(DAU) 
 

Dana alokasi umum untuk 
suatu daerah dialokasikan atas 
dasar celah fiskal dan alokasi 
dasar. Celah fiskal adalah 
kebutuhan fiskal dikurangi 
dengan kapasitas fiskal 
Daerah. Alokasi dasar 
dihitung berdasarkan jumlah 
gaji Pegawai Negeri Sipil 
Daerah. 

 
DAU = CF + AD 

 

Rasio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendapatan 
Asli Daerah 
(PAD) 

Pendapatan Asli Daerah 
merupakan sumber 
pendapatan daerah yang 
berasal dari kegiatan ekonomi 
daerah itu sendiri 

Besarnya Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dapat dilihat dalam laporan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah pada bagian pendapatan. 

Nominal 

Belanja 
Modal 

Belanja modal merupakan 
belanja Pemerintah Daerah 
yang manfaatnya melebihi 
satu tahun anggaran dan akan 
menambah aset atau kekayaan 
daerah. (Halim, 2004:73) 

Besarnya belanja modal dapat 
dilihat dalam laporan APBD pada 
bagian belanja aparatur daerah dan 
belanja pelayanan publik 

Nominal 
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Pendapatan 
Per Kapita 

penduduk di suatu negara. 
Pendapatan per kapita 
didapatkan dari hasil 
pembagian pendapatan 
nasional suatu negara dengan 
jumlah penduduk negara 
tersebut.  

 

 

PDB Tahun t
 umlah Penduduk        

 

 

Rasio 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 

 

3.5 Model Penelitian 

 Tujuan model penelitian ini adalah untuk menguji apakah Dana Alokasi 

Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal dan pendapatan 

per kapita berpengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort. 

Metode yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah metode regresi linear berganda (Multiple Regression). 

Berdasarkan model di atas, maka persamaan regresinya dapat ditulis secara 

matematik sebagai berikut: 

LNTKi   β0 + β1LNDAUi + β2LNPADi + β3LNBELMODi + β4LNPKPi + μi...................(Per.1) 

LNTEi   β0 + β1LNDAUi + β2 LNPADi+ β3LNBELMODi + β4LNPKPi + μi...................(Pers.2) 

Keterangan : 
LNTKi    :  Tingkat Kemandirian Daerah Keuangan 
LNTEi   :  Tax Effort (upaya pajak daerah) 
LNDAUi  :  Dana Alokasi Umum 
LNPADi  :  Pendapatan Asli Daerah 
LNBELMODi  :  Belanja Modal  
LNPKPi  :  Pendapatan Per Kapita 
β (0,1,2,3)   :  Parameter 
μi    :  Error term  
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3.6 Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan data panel karena menggunakan dua jenis 

data yaitu cross section daan data time series. Menurut Nachrowi dan Usman 

(2006) data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu 

terhadap banyak individu, sedangkan data time series merupakan data yang 

dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data yang 

dikumpulkan secara cross section dan diikuti pada periode waktu tertentu disebut 

data panel. Analisis penelitian ini menggunakan software Eviews versi 7.0 yang 

sering digunakan untuk penelitian statistika dan ekonometrika. 

3.6.1 Uji Normalitas 

 Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris, 

dalam hal ini dengan menggunakan korelasi dan regresi. Penggunaan statistik 

parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalasis harus 

berdistribusi normal (Sugiyono, 2011:172). Uji normalitas ditujukan untuk 

mengetahui normal atau tidaknya residual dari model yang digunakan dalam 

penelitian serta  pegujian pada model penelitian terdistribusi dengan normal 

(Widarjono, 2009:49). Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan 

menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil 

Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual 

terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil Kolmogrov-Smirnov 

menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak 

normal (Ghozali, 2005). 
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3.6.2 Permodelan Data Panel 

 Untuk mengestimasi peremeter model penelitian dengan data panel, 

terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan yaitu Ordinary Least Square 

(common effect), fixed effect dan random effect (Nachrowi dan Usman, 2006). 

Metode Ordinary Least Square (OLS)  adalah teknik yang mengkombinasi data 

cross section dan time series (pool data). Dengan demikina hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan invidu 

maka kita bisa menggunakan metode ini untuk mengestimasi model panel data. 

 Model fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy ntuk menangkap adanya perbedaan internsep. Hal 

ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya 

sama antar waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed effect juga 

mengasumsikan bahwa koefesien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar 

waktu (Widarjono, 2007).  

 Sesuai dengan jenis data dan alat menganalisis atau mengolah data yang 

digunakan, maka harus melakukan  langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan Uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan 

hipotesis: 

Ho : Melakukan model common effect 

Ha : Melakukan model fixed effect 

 Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect 

(OLS) tanpa variabel dummy atau fixed effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil 
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keputusan apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui 

bahwa intersep berbeda antar perusahaan dengan metode fixed effect dapat diuji 

dengan uji F statistik. Apabilai F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas 

dari cross section F lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima yang artinya 

menggunakan model common effect. Jika Ho diterima, maka uji Chow selesai, 

namun apabila hasilnya adalah Ho ditolak maka selanjutnya harus dilakukan uji 

Hausman. Lanjutan prosedur menggunakan metode Hausman, adalah sebagai 

berikut: 

3. Estimasi dengan random effect 

4. Melakukan uji Hausman (random effect atau fixed effect) dengan 

hipotesis: 

Ho : Menggunakan model random effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 

Uji Hausman merupakan suatu uji statistik untuk memilih apakah data 

yang digunakan menggunakan model fixed effect atau random effect. Uji 

hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least Square Dummy Variable 

(LSDV) didalam metode fixed effect dan Generalized Least Square (GLS) 

adalah efesien sedangkan metode OLS tidak efisien.  

 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik akan dilakukan sebelum menguji hipotesis seperti yang 

telah dikembangkan dalam bab sebelumnya. Beberapa uji asumsi klasik yang 

akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Uji Multikolinearitas 

Menurut Imam Ghozali (2011:105) uji ini bertujuan menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di 

dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Menganalisis metrik korelasi variabel-variabel independen. Jika 

antara variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel 

independen tidak berati bebas dari multikolonieritas. 

Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi 

dua atau lebih variabel independen.  

c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya, variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukan setiap variabel independen manakala yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 
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variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff 

yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolonieritas 

adala nilai ol an ≤ 0,10 atau ama d ngan nilai VIF ≥10. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Imam Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residu suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskesdasitas atau tidak terjadi 

Heterokesdatisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. Salah satu  metode formal untuk mendeteksi keberadaan 

heteroskedastisitas yaitu dengan White’s General Heteroscedasticity Test, 

Manurung et al (2005). 

 Pengujian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

uji White Heteroskedasticity (cross term). Hipotesa dari uji White 

Heteroskedasticity adalah:  

H0 : tidak ada heteroskedastisitas (homoskedastisitas)  

 H1 : ada heteroskedastisitas Dengan tingkat keyakinan (α)   5%, H0 

akan diterima jika nilai Probability (Pvalue) > α. Sebaliknya, H0 akan ditolak 

jika nilai Probability (P-value) < α. 
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3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Imam Ghozali, 2011:110). 

Menguji apakah dalam sebuah regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

penggangu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Biasanya hal ini terjadi pada regresi 

yang datanya adalah time series atau berdasarkan waktu berkala. Metode 

Durbin Watson Test hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (frist 

order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) 

dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel 

independen (Imam Ghozali, 2011:111). Metode Durbin Watson ini 

mengasumsikan adanya frist order autoregresive AR(1) dalam model. 

Hipotesis dari uji tersebut sebagai berikut:  

Ho : tidak ada autokorelasi (r=0)  

Hi : ada autoko la i ( ≠0)  

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

 
Tabel 3.3 Uji Durbin-Watson (DW test) 

 
Hipotesi 0 Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 
positif 

 
Tidak ada autokorelasi 

positif 
 

Tidak ada korelasi negatif 

Tolak 
 
 

No desicison 
 
 

Tolak 

0<d<dl 

 
dl≤d≤du 

 
 

4-dl<d<4 
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Tidak ada korelasi negatif 

 
Tidak ada autokorelasi 

positif atau negatif 

 
No decision 

 
Tidak ditolak 

 
4-du≤d≤4-dl 

 
Du<d<4-du 

 

      Sumber : Imam Ghozali, 2011:111 

3.8 Analisis Regresi Berganda  

 Regresi berganda (multiple regression) diterapkan untuk memecahkan 

kasus yang memiliki satu variabel dependen dengan beberapa atau lebih dari satu 

variabel independen (Sugiama, 2008:238). Untuk menegetahui kenaikan atau 

penurunan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam 

penelitian ini terbentuklah rumus sebagai berikut : 

LNTKi   β0 + β1LNDAUi + β2LNPADi + β3LNBELMODi + β4LNPKPi + μi...................(Per.1) 

LNTEi   β0 + β1LNDAUi + β2 LNPADi+ β3LNBELMODi + β4LNPKPi + μi...................(Pers.2) 

Keterangan : 
LNTKi    :  Tingkat Kemandirian Daerah Keuangan 
LNTEi   :  Tax Effort (upaya pajak daerah) 
LNDAUi  :  Dana Alokasi Umum 
LNPADi  :  Pendapatan Asli Daerah 
LNBELMODi  :  Belanja Modal  
LNPKPi  :  Pendapatan Per Kapita 
β (0,1,2,3)   :  Parameter 
μi    :  Error term  
 

3.9 Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berati kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



92 
 

 
 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Secara umum koefisiensi determinasi untuk data silang (cros section) 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 

mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

3.9.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji F menunjukkan apakah variabel independen (DAU, PAD, belanja 

modal dan pendapatan per kapita) yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (tingkat kemandirian 

dan tax effort). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas 

atau signifikansi masing-masing koefesien regresi dengan signifikansi sebesar 5% 

(lima persen). Kriteria pengujian simultan adalah sebagai berikut: 

Ho : β1   β2   β3   β4   β5   0,  artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari     

 seluruh variabel independen terhadap 

 variabel dependen. 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari 

 seluruh variabel  independen terhadap 

 variabel  dependen. 

 Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah: 

 ika probabilitas (signifikan) ≤ ɑ (5%) maka Ho ditolak 

Jika probabalitas (signifikan) > ɑ (5%) maka Ho diterima 
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3.9.3 Uji t (Parsial) 

 Setelah melakukan uji koefesien regresi secara keseluruhan, maka langkah 

selanjutnya adlah menghitung koefesien regresi secara individu. Metode 

pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan pengujian secara parsial 

yakni seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. Bentuk pengujian secara parsial adalah sebagai berikut: 

H0 : β1   β2   β3   β4   β5   0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan  

  dari suatu variabel independen  terhadap  

  variabel dependen. 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan  

  dari suatu variabel independen terhadap  

  variabel dependen. 

Pengujian ini menggunakan α yang ditetapkan adalah 5%, dengan kriteria 

probability yang dijelaskan melalui ketentuan berikut (Gujarati, 2006):  

1. Jika probability ≤ 0,05, maka berpengaruh signifikan,  

2.  Jika probability ≥ 0,05 maka tidak berpengaruh signifikan,  

3. Jika nilai Coefficient negatif (-), maka pengaruhnya negatif, dan  

4.  Jika nilai Coefficient positif (+), maka pengaruhnya positif.
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BAB IV 

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Objek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten/Kota Di Pulau Timor Provinsi NTT 

 Kondisi pemerintah daerah yang berbeda mulai dari kondisi geografis, 

budaya maupun ekonomi tentunya melahirkan kebijakan daerah yang berbeda-

beda dengan tujuan mendorong terciptanya pembangunan. Terkait dengan hal ini 

maka dengan adanya otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi diharapkan 

kesejahteraan akan meningkat karena pembangunan yang digerakan disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota tertentu dan dengan adanya 

otonomi daerah masyarakat serta pemerintah diharapkan lebih inovatif, kreatif dan 

mampu menggali semua potensi sumber daya yang dimiliki untuk ditumbuh 

kembangkan. Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam 

buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi NTT (2012), 

mengemukakan bahwa dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah sudah banyak 

kemajuan baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya 

pada perekonomian daerah.  

 Secara astronomis Provinsi NTT terletak antara 8˚-12˚ Lintang Selatan dan 

118˚-125˚ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada 

diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan 

Laut Flores. Provinsi NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 
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pulau dengan 4 pulau terbesar yaitu Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Sumba, dan 

Pulau Alor. Luas daratan mencapai 4.734.990 hektar dan dilalui oleh 40 sungai. 

 

Gambar 4.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Sumber: BPS NTT 

 

4.1.1.1 Kota Kupang 

 Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur yang terletak di bagian tenggara. Secara astronomis, Kota Kupang terletak 

antara 10º 36’ 14’’ - 10º 39’ 58’’ Lintang Selatan dan 123º 32’ 23’’ - 123º 37’ 

01’’ Bujur Timur. Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota Kupang adalah: 
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a. Timur : Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kabupaten  

   Kupang 

b. Barat : Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau 

c. Utara : Teluk Kupang 

d. Selatan : Kecamatan Taebenu dan Nekamese 

 Secara geografi Kota Kupang yang memiliki luas 180,27 Km2 

terdiri dari 6 Kecamatan dan terdiri dari 51 Desa/Kelurahan. 

Desa/Kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi 421 RW/RK, dan 1.294 RT 

yang merupakan pemerintahan dalam wilayah yang lebih kecil. 

Banyaknya penduduk di Kota Kupang sampai tahun 2013 sebanyak 

378.425 jiwa. Pada tahun 2013, jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota 

Kupang adalah 7.163 orang, 3.168 laki-laki dan 3.995 perempuan. 

Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 30 orang 

dari berbagai Partai Politik di Kota Kupang. 

 Kota Kupang sampai tahun 2013 memiliki berbagai sektor seperti 

pertanian, industri, konstruksi, transportasi dan komunikasi, jasa, 

pertambangan dan penggalian, listrik,gas, dan air, perdangangan serta 

keuangan. Distribusi persentase PDRB Kota Kupang atas dasar harga 

berlaku menurut lapangan usaha 2013 sebagai berikut: 
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Gambar Grafik 4.2 Distribusi presentase PDRB Kota Kupang 

 

       Sumber: BPS Kota kupang tahun 2013 

  

 Berdasarkan grafik 4.1 menggambarkan bahwa kemampuan Kota 

Kupang dalam menghasilkan output pada tahun 2013 terbesar adalah dari 

sektor perdagangan dengan angka 31%  dan sektor jasa dengan angka 

28%. Hal ini ini ditandai dengan persentase penawaran pekerjaan dalam 

bidang usaha di Kota Kupang yang paling tinggi di bidang jasa 40,79% 

dan perdagangan29,95%, sedangkan untuk status pekerjaan utama 

tertinggi di Kota Kupang yaitu pegawai dengan persentase sebesar 

61,26%. Peningkatan PDRB di Kota Kupang membawa dampak 

pendapatan regional per kapita setiap tahun pun meningkat. 
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4.1.1.2 Kabupaten Kupang 

 Kabupaten kupang Secara astronomis Kabupaten Kupang terletak 

antara 9˚ 15’ 11,78” – 10˚ 22’ 14,25” Lintang Selatan dan antara 123˚ 16’ 

10,66” – 124˚ 13’ 42,15” Bujur Timur. Adapun batas-batas kabupaten ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Utara : Laut Sawu dan Selat Ombai 

b. Barat : Kota Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu 

Raijua     dan laut Sawu 

a. Selatan : Samudera Hindia 

b. Timur : Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Negara   

    Timor Leste. 

 Permukaan tanah di wilayah Kabupaten Kupang umumnya berbukit-bukit, 

bergunung-gunung dan sebagian terdiri dari dataran rendah dan secara umum, 

wilayah Kabupaten Kupang berada antara 0 – 500 meter di atas permukaan laut. 

Kabupaten Kupang, hingga tahun 2013, terdiri dari 24 kecamatan, 160 desa dan 

17 kelurahan dengan luas wilayah di Kabupaten Kupang 5298,13km2. Jumlah 

penduduk Kabupaten Kupang sampai tahun 2013 sebanyak 328.688 jiwa yang 

terdiri dari laki-laki 168.316 orang dan perempuan 160.372 orang.  

 Kabupaten Kupang memiliki berbagai lapangan usaha utama terbagi atas 

primer, sekunder, dan tersier, dimana primer terdiri dari pertanian, pertambangan, 

dan penggalian, sekunder terdiri dari industri pengolahan listrik, gas dan air 

bersih, dan konstruksi sedangkan tersier terdiri dari perdangangan, angkutan, 

keuangan dan jasa. Pada umumnya masyarakat Kota Kupang mendominasi 
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lapangan usaha uatam primer atau pertanian, pertambangan dan penggalian. Hal 

ini di tandai dengan persentase lapangan usaha utama dengan angka primer 

69,56% sedangkan sekunder 8,37% dan tersier 22,07%. 

 Persentase lapangan usaha utama juga mempunyai pengaruh terhadap 

PDRB di Kabupaten Kupang. Terlihat dari PDRB Kabupaten Kupang atas dasar 

harga berlaku sektor pertanian menghasilkan PDRB tertinggi dalam tahun 2013 

sebesar 1.289.097,06. 

 

4.1.1.3 Kabupaten Timor Tengah Selatan 

 Secara astronomi Timor Tengah Selatan terletak antara 9˚ 26’- 10˚ 10” 

Lintang Selatan dan 124˚ 49’ 01” - 124˚ 04’ 00” Bujur Timur. Berdasarkan posisi 

geografisnya, Timor Tengah Selatan memilki batas-batas sebagai berikut: 

a. Utara : Kabupaten Timor Tengah Utara 

b. Timur  : Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu 

c. Selatan : Laut Timor 

d. Barat  : Kabupaten Kupang. 

 Secara administrasi, sejak tahun 2007 di Kabupaten Timor Tengah Selatan 

terdapat 32 kecamatan yang terdiri dari 228 desa dan 12 kelurahan. Hingga tahun 

2013 jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 451.922 jiwa 

dengan luas aera 3.955,36km2. Lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Timor 

Tengah Selatan terdiri atas pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, 

pertambangan, penggalian, industri pengolahan, listrik,gas dan air minum, 

konstruksi, perdagangan, rumah makan dan hotel, transportasi, pergudangan dan 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



100 
 

 
 

komunikasi, lembaga keuangan, real estate, usaha persawahan. Dan jasa 

perusahaan serta jasa kemasyarakatan. 

 Namun lapangan pekerjaan utama masyarakat Kabupaten Timor Tengah 

Selatan adalah di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Hal ini 

ditandai dengan persentase sebesar 149.021 dengan jumlah laki-laki 90.912 orang 

dan perempuan 58.109 orang dan PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan juga 

menunjukan sektor pertanian merupakan sektor yang memberi nilai output 

terbanyak dengan persentae sebesar 2,32% pada tahun 2013. 

 

4.1.1.4 Kabupaten Timor Tengah Utara 

 Secara astronomis Kabupaten TTU terletak antara 90˚ 02' 48" Lintang 

Selatan 90˚ 37' 36" Lintang Selatan dan antara 124˚ 04’ 02” Bujur Timur – 124˚ 

6’ 00” Bujur Timur. Berdasarkan batas-batas wilayah administratif maka 

Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai 

berikut: 

a. Selatan : Kabupaten Timor Tengah Selatan 

b. Utara  : Ambenu (Timor Leste) dan Laut Sawu 

c. Barat  : Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan 

d. Timur  : Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka 

 Secara umum, wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara berada antara 0-

500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Timor Tengah dilihat dari keadaan 

geografinya memiliki 24 kecamatan, 160 desa dan 33 kelurahan dengan luas 

2.669,70km2. Hingga tahun 2013 jumlah penduduk di Kabupaten Timor Tengah 
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Utara sebanyak 240.686 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 119.488 orang 

dan perempuan sebanyak 121.198 orang. Kabupaten Timor Tengah Utara 

mempunyai lapangan usaha utama yang di bagi menjadi 3 bagian yaitu primer 

yang terdiri dari pertanian, sekunder yang terdiri dari pertambangan dan 

penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, dan konstruksi, serta 

tersier yang terdiri dari perdangangan, angkutan, keuangan dan jasa. 

 Akan tetapi dari ke tiga lapangan usaha utama di Kabupaten Timor 

Tengah Utara, sebagian besar masyarakat lebih condong ke sektor pertanian. Hal 

ini di tandai dengan jumlah persentase lapangan usaha primer yang paling tinggi 

dengan angka 56,54% diikuti dengan tersier 24,99% dan sekunder 18,46%. 

Tingginya persentase lapangan usaha primer tentunya akan mempengaruhi peran 

sektor ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara. 

 

Gambar Grafik 4.3  Peran Sektor Ekonomi Kabupaten TTU 2013 

 

        Sumber: BPS TTU 2013 
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 Berdasarkan grafik 4.2 menggambarkan bahwa sektor pertanian 

merupakan sekrto yang berperan penting dalam ekonomi di Kabupaten Timor 

Tengah Utara tahun 2013, kemudian diikuti dengan sekrtor jasa-jasa. Hal ini 

menandakan bahwa distribusi PDRB Kabupaten Timor Tengah Utara apabila 

dilihat menurut lapangan usaha maka sektor pertanian merpakan sektor yang 

memberikan tambahan output terbesar. 

 

4.1.1.5 Kabupaten Belu 

 Secara astronomis Kabupaten Belu terletak pada 124˚-126˚ Bujur Timur 

dan 9˚-10˚ Lintang Selatan. Kabupaten Belu memiliki wilayah seluas 1248,94 

Km2 dengan keadaan morfologi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit dan 

bergunung-gunung dengan derajat kemiringan (>50%). Berdasarkan posisi 

geografisnya, Kabupaten Belu memiliki batas-batas sebagai berikut: 

a. Utara : Selat Ombai. 

b. Selatan : Laut Timor dan Kabupaten Malaka.  

c. Timur : Negara Timor Leste.  

d. Barat : Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan. 

 Dilihat dari wilayah administrasi Kabupaten Belu memiliki 12 kecamatan, 

yang terdiri dari 69 desa dan 12 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Belu 

hingga tahun 2013 sebanyak 197.002 jiwa. Akan tetapi rata-rata penduduk yang 

bekerja di Kabupaten Belu sebesar 88% sedangkan yang mencari pekerjaan 3%, 

sekolah 6%, mengurus rumah tangga 1% dan lain-lain 2%.  
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 Lapangan usaha utama di Kabupaten Belu terbagi atas primer yang terdiri 

dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sekunder yang terdiri dari 

industri pengolahan, listrik dan air bersih, bangunan, serta tersier yang terdiri dari 

perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa. Namun sektor pertanian 

merupakan sektor dengan populasi terbesar yaitu 65% dan dikuti sektor jasa-jasa 

dengan persentase sebesar 13%. Dari jumlah persentase lapangan usaha di atas 

tentu PDRB Kabupaten Belu tahun 2013 didominasi oleh sektor pertanian dengan 

angka 35,02% dan diikuti sektor perdagangan, restorant dan hotel dengan angka 

19,25%. 

 

4.2 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

 Sejak diberlakukannya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah yang di dalamnya memuat tentang otonomi daerah, Pemerintah Daerah 

dituntut untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam hal ini 

Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah. 

Peningkatan kinerja keuangan daerah tentunya tidak terlepas dari pengembangan 

potensi sumber daya yang dimiliki agar mampu membiayai kegiatan 

pemerintahan menggunakan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sudah 

seharusnya menjadi basis utama dalam membiayai kegiatan Pemerintah Daerah 

dengan tujuan agar Pemerintah Daerah tidak tergantung dengan dana perimbangan 

dari Pemerintah Pusat. 

 Untuk mengetahui ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana 

perimbangan dari Pemerintah Pusat maka dapat digunakan rasio kemandirian. 
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Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah 

Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan yang termasuk didalamnya 

pembangunan dan pelayanan terhadap publik atau masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi yang merupakan komponen dari pendapatan asli 

daerah. Dengan demikian, rasio kemandirian selain menggambarkan 

ketergantungan terhadap dana perimbangan, rasio kemandirian ini juga 

menggambarkan tingkat partisispasi masyarakat dalam membayar pajak daerah 

dan retribusi daerah, Halim (2007:232). Adapun kriteria pengukurannya sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Kriteria Pengukuran 

Persentase Kemampuan Keuangan 
Daerah 

0,00-10,00 %   Sangat Kurang  

10,01-20,00 % Kurang 

20,01-30,00 % Sedang 

30,01-40,00 % Cukup 

40,01-50,00 % Baik 

>50,00 % Sangat Baik 

        Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 

  

 Berdasarkan tabel 4.1 maka semakin tinggi rasio kemandirian maka 

ketergantungan terhadap dana perimbangan pemerintah pusat semakin rendah dan 

demikian pun sebaliknya. Selanjutnya, (lihat rincian pada lampiran 1) 
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menunjukkan perkembangan tingkat kemandirian pada kabupaten/kota di Pulau 

Timor Provinsi NTT tahun 2008-2013. 

 Berdasarkan hasil perhitungan persentase tingkat kemandirian (lihat 

rincian pada lampiran 1) menunjukan bahwa persentase tingkat kemandirian Kota 

Kupang mengalami tren kenaikan khususnya tahun 2012-2013 sebesar 0,30%, 

sedangkan Kabupaten Kupang mengalami kenaikan sebesar 2,18% dari tahun 

2009-2010 tetapi setelah tahun 2011-2013 mengalami penurunan. Pada 

Kabupaten Timor Tengah Selatan persentase tingkat kemandirian mengalami tren 

kenaikan sejak tahun 2008-2012 tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan 

0,02% dari tahun sebelumnya, sedangkan pada Kabupaten Timor Tengah Utara 

mengalami kenaikan sebesar 0,88% pada tahun 2008-2009 setelah itu persentase 

tingkat kemandiria terus menurun hingga tahun 2013 menjadi 2,96%  dan 

Kabupaten Belu selalu mengalami tren kenaikan sejak tahun 2008-2013 dari 

4,55% menjadi 7,59%. 

 Dari hasil perhitungan persentase tingkat kemandirian (lihat rincian pada 

lampiran 1) dapat dilihat bahwa kabupaten/kota di Pulau Timor Provinsi NTT 

tahun 2008-2013 memiliki tingkat kemandirian dari sisi kemampuan keuangan 

daerah yang masih sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari persentase antara 

realisasi PAD dan total realisasi PAD yang persentasenya di bawah 10%. Jumlah 

PAD terhadap total penerimaan daerah ini relatif rendah disebabkan oleh berbagai 

sektor riil. 

 Sektor riil dalam lingkup lapangan usaha utama di kabupaten/kota di Pulau 

Timor ini cenderung didominasi oleh sektor pertanian dan sektor jasa, kecuali 
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Kota Kupang didominasi oleh sektor perdagangan. Dengan kenyataan ini 

menunjukan bahwa hasil dari sektor pertanian sebagian besar digunakan untuk 

konsumsi dan tidak untuk diinvestasikan, sehingga laju pertumbuhan ekonomi di 

daerah menjadi lamban dan memicu tidak adanya pemasukan bagi daerah serta 

kurangnya investasi di daerah sehingga ketergantungan kabupaten/kota di Pulau 

Timor masih sangat tinggi. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu membenahi 

infrastruktur di daerah agar menarik para investor berinvestasi sehingga  

mendatangkan pemasukan bagi pemerintah daerah juga. 

 

4.3 Tax Effort (Upaya Pajak) 

 Upaya pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah daerah 

agar memberi pemasukan bagi daerah melalui berbagai sektor riil yang ada. 

Menurut BAPPENAS dalam penelitin Kurnia (2010), untuk mengukur kinerja 

dari keuangan Pemerintah Daerah dari sisi makro tax effort diukur dengan 

membandingkan realisasi PAD terhadap PDRB. Persentase tax effort di 

kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun 2008-2013 dapat dilihat pada (lihat rincian 

pada lampiran 1). Perkembangan tax effort kabupaten/kota di Pulau Timor 

provinsi NTT tahun 2008-2013 cenderung meningkat tiap tahunnya (lihat rincian 

pada lampiran 1)  . Hal ini berarti aktivitas ekonomi di lima kabupaten di Pulau 

Timor ini terus meningkat. Mengingatnya pentingnya pajak daerah dalam 

menghasilkan pendapatan asli daerah maka pemeritah terus menambah jenis pajak 

daerah dan menaikan tarif pajak yang tentunya tetap harus mengedepankan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu peningkatan tax effort juga karena 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



107 
 

 
 

pemerintah terus memaksimalkan dan mengembangkan setiap potensi sumber 

daya yang dimiliki agar mampu mencapi target yang dianggarkan oleh Pemerintah 

Daerah.  

 Dari beberapa fakta di atas maka menunjukan bahwa kabupaten/kota di 

Pulau Timor masih sangat bergantung terhadap dana perimbangan dari 

pemerintah pusat karena tax effort merupakan salah satu cerminan untuk 

mengukur tingkat kemandirian Pemerintah Daerah dimana diukur berdasarkan 

pendapatan asli daerah yang termasuk didalamnya komponen pajak dan retribusi 

daerah.  

 

4.4 Statistik Deskriptif Penelitian 

 Berikut ini merupakan tabel 4.4 hasil pengujian data analisis deskriptif 

untuk melihat angka-angka yang mendeskripsikan variavel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort yang merupakan 

variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), 

Pendapatn Asli Daerah (PAD), belanja modal, pendapatan per kapita merupakan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif 

  LNTK LNTE LNDAU LNPAD LNBELMOD LNPKP 
 Mean 5.281000 14.11207 26.727250 24.052170 25.24747 15.64362 
 Median 4.845000 14.11968 26.721150 24.162650 25.35273 15.56010 
 Maximum 9.890000 15.319190 27.131760 25.114370 25.77467 16.62742 
 Minimum 2.750000 13.569440 26.382280 23.103140 24.65329 14.97784 
 Std. Dev. 2.065562 0.416564 0.199492 0.507900 0.301865 0.43182 

   Sumber: Sumber : Hasil Olahan Penulis (Lihat rincian pada Lampiran 2) 
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 Berdasarkan hasil tabel 4.2 yang ditujukan di atas, total keseluruhan 

observasi yang diolah oleh penulis adalah sebanyak 30 obeservasi yang terdiri 

dari 5 kabupaten/kota di Pulau Timor Provinsi NTT da 

n periode penelitian dari tahun 2008-2013 (lihat rincian pada lampiran 2). Untuk 

setiap penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan dasar 

penjelasan mengacu pada teori mengenai arti dari setiap angka pada hasil uji 

statistik deskriptif menurut Winarno (2011), yaitu sebagai berikut: 

1. Mean, dikenal dengan rata-rata, diperoleh dengan cara menjumlahkan 

seluruh data dan membaginya dengan cacah data atau banyaknya data. 

Dari tabel 4.4 diatas kolom tingkat kemandirian nilai mean menunjukan 

5.281000  sedangkan median  menunjukan 4.845000 yang artinya tingkat 

kemandirian pada Kabupaten/Kota sampel relatif tinggi. Selanjutnya mean 

DAU  menunjukan 26.727250 dan nilai median menunjukan 26.721150 

yang artinya pada Kabupaten/Kota sampel DAU relatif tinggi, sedangkan 

nilai mean PKP yang menunjukan dan 15.64362 dan median menunjukan 

15.56010 yang artinya pada Kabupaten/Kota sampel PKP relatif tinggi.  

2. Median, adalah nilai tengah atau atau rata-rata dua nilai tengah bila data 

diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Median merupakan ukuran tengah 

yang tidak mudah terpengaruh dengan adanya outlier. Nilai median 

variabel dependen tax effort menunjukan 14.11968 sedangkan nilai mean 

menunjukan 14.11207 yang artinya tax effort pada Kabupaten/Kota 

sampel relatif rendah. Selanjutnya nilai median PAD menunjukan 

24.162650 dan mean menunjukan 24.052170 yang artinya PAD pada 
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Kabupaten/Kota sampel relatif rendah.  Begitupula dengan nilai median 

BELMOD menunjukan 25.35273 sedangkan nilai mean menunjukan 

25.24747 yang artinya BELMOD pada Kabupaten/Kota sampel relatif 

rendah.  

3. Maximum, adalah nilai paling besar dari kumpulan data. Nilai terbesar 

untuk variabel dependen pada penelitian ini ditunjukan sebesar 9.890000 

untuk  variabel tingkat kemandirian yang merupakan nilai atau persentase 

tingkat kemandirian yang terjadi pada Kota Kupang tahun 2013 dan 

2795.856 untuk variabel tax effort merupakan nilai atau persetanse tax 

effort yang terjadi pada Kabupaten Belu tahun 2013. Untuk Nilai terbesar 

variabel independen yakni DAU sebesar 27.13176 merupakan jumlah 

DAU yang terjadi pada Kabupaten TTS tahun 2013, selanjutnya PAD 

sebesar 25.11437 merupakan jumlah PAD yang terjadi pada Kota Kupang 

2013 dan variabel independen ketiga adalah belanja modal sebesar 

25.77467 yang merupakan jumlah belanja modal yang terjadi pada 

Kabupaten Kupang 2010 serta variabel independen keempat adalah 

pendapatan per kapita sebesar 16.62742 yang merupakan jumlah 

pendapatan per kapita pada Kota Kupang tahun 2013. 

4. Minimum, adalah nilai paling kecil dari kumpulan data. Dari tabel 4.4 di 

atas bisa dideskripsikan mengenai nilai terkecil dari masing-masing 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai terkecil pada variabel 

dependen yakni 2.750000 untuk variabel tingkat kemandirian yang 

merupakan nilai atau persentase tingkat kemandirian Kabupaten TTU 
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tahun 2008 dan 514.2800 untuk variabel tax effort  yang merupakan nilai 

atau persentase tax effort Kabupaten Kupang 2009. Pada variabel 

independen yang pertama DAU nilai terkecilnya 26.38228 yang 

merupakan jumlah DAU yang terjadi di Kabupaten TTU tahun 2008, 

sedangkan variabel kedua PAD nilai terkecilnya 23.10314 yang 

merupakan jumlah PAD yang terjadi di Kabupaten TTU tahun 2008. 

Adapun variabel ketiga yakni belanja modal nilai terkecilnya 24.65329 

yang merupakan jumlah belanja modal yang terjadi di Kabupaten Belu 

tahun 2012 dan variabel keempat pendapatan per kapita nilai terkecilnya 

14.97784 yang merupakan jumlah pendapatan per kapita yang terjadi di 

Kabupaten TTU tahun 2008. 

5. Standard deviation, adalah ukuran disperse atau penyebaran data pada 

masing-masing variabel. Pada penelitian ini standard deviasi variabel 

dependen yakni 2.065562 untuk variabel tingkat kemandirian dan variabel 

1938.841 untuk tax effort, sedangkan standard deviasi variabel 

independen yakni variabel DAU  sebesar 0,19942, variabel PAD sebesar 

0.507900, variabel belanja modal sebesar 0.301865, dan variabel 

pendapatan per kapita sebesar 0.431823. Standar deviasi variabel 

dependen dan variabel independen tersebut lebih kecil dari pada nilai 

masing-masing meannya, yang menunjukan bahwa DAU,PAD,BELMOD 

dan PKP relatif cukup baik. 
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4.5 Hasil Pengujian 

4.5.1  Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas ditujukan untuk mengetahui normal atau tidaknya residual 

dari model yang digunakan dalam penelitian serta  pegujian pada model penelitian 

terdistribusi dengan normal (Widarjono, 2009:49). Uji normalitas dilakukan pada 

hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 dalam penelitian ini (lihat rincian pada 

Lampiran 2) terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas disajikan dalam 

grafik 4.4 dan grafik 4.5 berikut ini: 

 

Gambar 4.4 Grafik Distribusi Residual Hasil Regresi Persamaan 1 

 

            Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Gambar 4.5  Grafik Distribusi Residual Hasil Regresi Persamaan 2 

 

  Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

 Berdasarkan grafik 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa residual dalam 

penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. Kesimpulan ini diambil karena 

data memenuhi syarat yakni  model penelitian ini adalah perbandingan nilai 

probabilitas yang lebih dari ɑ (0,669775 > 0,05). 

 Berdasarkan grafik 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa residual dalam 

penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. Kesimpulan ini diambil karena 

data memenuhi syarat yakni  model penelitian ini adalah perbandingan nilai 
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4.6.1 Penentuan Model Common Effect atau Fixed Effcet 

 Menurut Winarno (2011), metode common effect merupakan teknik yang 
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obyek pada semua waktu. Namun, metode efek tetap (fixed effect) 

mengasumsikan adanya perbedaan intersep, dimana intersep hanya bervariasi 

terhadap individu sedangkan terhadap waktu adalah konstan. Sehingga untuk 

menunjukan perbedaan ini gunakan model regresi efek tetap (fixed effect). 

Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect, fixed 

effect, atau random effect dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji 

Hausman.   

4.6.1.1 Uji Chow  

 Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 

dengan fixed effect. (Lihat rincian pada Lampiran 2). Hasil dari uji Chow disajikan 

dalam tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow 
                           

Persamaan 1 
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 1.095998 (4,21) 0.3843 
Cross-section Chi-square 5.687888 4 0.2237 

Persamaan 2 
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 11.689683 (4,21) 0.0000 
Cross-section Chi-square 35.142927 4.0000 0.0000 

                Sumber: Hasil Olahan Penulis (Lihat rincian pada Lampiran 2) 

 Dari tabel 4.3  di atas diketahui nilai probabilitas chi-square hasil regresi 

persaman 1 dengan fixed effect tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%), tabel 

menunjukan bahwa nilai cross-section Chi-square lebih besar dari tingkat 

signifikansi (0.3843 > 0.05). Syarat untuk menerima Ho yang berarti regresi data 
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panel menggunakan model common effect adalah nilai cross-section Chi-square 

lebih dari ɑ   5% dan hasil menunjukan nilai cross-section Chi-square persamaan 

1 lebih dari tingkat signifikansi sehingga kesimpulannya Ho di terima tidak 

memerlukan Uji Hausman, sedangkan diketahui nilai probabilitas chi-square hasil 

regresi persaman 2 dengan fixed effect tingkat signifikansi sebesar 0.05 (5%), 

tabel menunjukan bahwa nilai cross-section Chi-square kurang dari tingkat 

signifikansi (0.0000 < 0.05). Sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak dan kondisi 

ini mengharuskan peneliti untuk melakukan uji selanjutnya yaitu uji Hausman.  

4.6.1.2 Uji Hausman 

 Uji Hausman merupakan pengujian statistik untuk memilih antara model 

fixed effect atau random effect  manakah yang lebih tepat untuk digunakan. Uji 

Hausman dilakukan hanya pada hasil regresi persamaan 2 dengan random effect. 

(Lihat rincian pada Lampiran 2). Hasil uji Hausman disajikan dalam tabel 4.4 

berikut ini:  

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman 

Persamaan 2 
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
Cross-section random 54.265751 4 0.0000 

                 Sumber: Hasil Olahan Penulis (Lihat rincian pada Lampiran 2) 

 Berdasarkan Tabel 4.4 tabel menunjukan bahwa nilai probabilitas chi-

square sebesar 0,0000. Dapat dikatakan bahwa regresi persamaan 2 dalam 

penelitian dengan random effect  kurang dari tingkat signifikansi 5%, sehingga 

dapat dikatakan bahwa hasil regresi persamaan 2 dalam penelitian ini 

menggunakan model fixed effect. 
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4.7 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model penelitian ini diuji dengan 

uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik diperlukan agar interpretasi hasil dari 

analisis regresi tidak terganggu dan diperoleh adanya ketepatan model. Dalam 

pengujian asumsi klasik, asumsi-asumsi yang digunakan adalah multikolenearitas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi.  

 

4.7.1 Uji Multikolinearitas 

 Menurut Imam Ghozali (2011:105) uji ini bertujuan menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Hasil pengujian multikolinearitas variabel independen pada 

persamaan 1 dan persamaan 2 disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas Variabel Independen 

  PKP PAD DAU BELMOD 
PKP 1.000000 0.835400 0.23853 -0.068615 
PAD 0.835400 1.000000 0.56612 0.081989 
DAU 0.238530 0.566120 1.00000 0.336198 
BELMOD -0.068615 0.081989 0.336198 1.000000 

                     Sumber: Hasil Olahan Penulis (Lihat rincian pada Lampiran 2) 

 Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji multikolinearitas di atas ditunjukan bahwa 

korelasi antara PKP (pendapatan Per Kapita) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

yakni sebesar 0,835400. Selanjutnya korelasi antara PKP (pendapatan Per Kapita) 

terhadap DAU (Dana Alokasi Umum) dan BELMOD (Belanja Modal) masih 
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berada di bawah 0,85. Walaupun ada nilai negatif tetapi tetap dianggap mutlak 

sehingga disimpulkan korelasi kurang dari 0,85. Sehingga dari analisis di atas 

dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini bebas dari masalah 

multikolinearitas. 

4.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Imam Ghozali (2011:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu 

suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskesdasitas atau tidak terjadi Heterokesdatisitas. Berikut ini adalah hasil uji 

heteroskedastisitas sebagai berikut:   

 

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas Hasil Regresi Persamaan 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -96.23522 78.04045 -1.233145 0.2290 
DAU 1.608362 3.487245 0.461213 0.6486 
PAD 2.071374 2.483627 0.834012 0.4122 
BELMOD 1.296412 1.678836 0.772209 0.4472 
PKP -1.925545 2.488959 -0.773635 0.4464 

                   Sumber: Hasil Olahan Penulis (Lihat rincian pada Lampiran 2) 

  

 Penelitian ini menggunakn uji Park untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2. Uji Park 

pada hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 menunjukan bahwa seluruh 

probabilitas masing-masing variabel kebih besar dari signifikansi (5%), yang 
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berarti Ho tidak dapat ditolak atau tidak terdapat unsur heteroskedastisitas. Hal 

tersebut menunjukan bahwa residual regresi tidak berhubungan dengan variabel-

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.  

 

4.7.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya (Imam Ghozali, 2011:110). 

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi 

apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54-2.46. Uji autokorelasi hasil regresi 

persamaan 1 dan persamaan 2 disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 Uji Durbin Watson Hasil Regresi Persamaan 

Durbin-Watson Statistic 
    DW- stat persamaan 1 1.976069 
    DW- stat persamaan 2 1.420584 
    DW- stat persamaan 2 setelah di threatment 2.476422 

               Sumber: Hasil Olahan Penulis (Lihat rincian pada Lampiran 2) 

 Hasil pengujian autokorelasi pada hasil regresi persamaan 1 tidak 

ditemukan adanya masalah autokorelasi dan persamaan 2 menunjukkan adanya 

masalah auotokorelasi, (Lihat rincian pada Lampiran 2) sehingga persamaan 2 

perlu di lakukan threatment. Pada persamaan 2 setelah dilakukan threatment pun 

angka DW-stat melebihi kisaran 1.54-2.46, sehingga pada penelitian ini asumsi uji 

autokorelasi persamaan 2 diabaikan. 
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4.8 Hasil Regresi 

 Analisis digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan positif atau 

negatif hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah 

dilakukan regresi dengan OLS menggunakan model fixed effect pada persamaan 1 

dan model random effect pada persamaan 2.  

 Hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 disajikan dalam tabel 4.8 

berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Regresi Persamaan 1 dan Persamaan 2 

 

Sumber: Hasil Olahan Penulis (Lihat rincian pada Lampiran 3) 

  

 Setelah regresi pada persamaan 1 dilakukan, dapat disimpulkan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

TKi = 8.428293 – 3.335246DAUi + 5.018538PADi – 0.415061BELMODi – 

 1.549054PKPi 

Adapun interpretasi dari persamaan 1 di atas yaitu: 

1. Koefesien regresi dana alokasi umum (DAU) sebesar -3.335246 

menunjukan bahwa tingkat kemandirian (TK) pada kabupaten/kota sampel 

periode 2008-2013 akan mengalami penurunan sebesar 3.335246 untuk 

C 8.428293 0.534903 0.5983 C 8.862576 1.504038 0.1475
DAU -3.335246 -3.304949 0.0034 DAU -0.319957 -0.847798 0.4061
PAD 5.018538 7.906483 0.0000 PAD 1.293152 5.447773 0.0000
BELMOD -0.415061 -1.564529 0.1326 BELMOD -0.013375 -0.134811 0.8940
PKP -1.549054 -1.366433 0.1863 PKP -1.084426 -2.557908 0.0183
R-squared 0.973314 R-squared 0.908238
F-statistic 95.74274 F-statistic 25.98165
Prob(F-statistic) 0.000000 DW-stat 1.976069 Prob(F-statistic) 0.000000 DW-stat 1.420584

Adjusted R-
squared 0.963148

Adjusted R-
squared 0.873281

Persamaan 1 Persamaan 2
Variable 

Independen Coefficient t-Statistic Prob.  Coefficient t-Statistic Prob.  
Variable 

Independen
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setiap kenaikan 1 pada nilai dana alokasi umum (DAU2) dengan asumsi 

variabel yang lain konstan. 

2. Regresi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 5.018538 menunjukan 

bahwa tingkat kemandirian (TK) pada kabupaten/kota sampel periode 

2008-2013 akan naik sebesar 5.018538 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai 

pendapatan asli daerah (PAD) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

3. Koefesien regresi belanja modal (BELMOD) sebesar -0.415061 

menunjukan bahwa tingkat kemandirian (TK)  pada kabupaten/kota 

sampel periode 2008-2013 akan mengalami penurunan sebesar 0.415061 

untuk setiap kenaikan 1 pada nilai belanja modal (BELMOD) dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. 

4. Koefesien regresi pendapatan per kapita (PKP) sebesar -1.549054 

menunjukan bahwa tingkat kemandirian (TK) pada kabupaten/kota sampel 

periode 2008-2013 akan mengalami penurunan sebesar sebesar 1.549054 

untuk setiap kenaikan 1 pada nilai pendapatan per kapita (PKP) dengan 

asumsi variabel lainnya konstan. 

5. Apabila dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), 

belanja modal (BELMOD) dan pendapatan per kapita (PKP) diasumsikan 

konstant, maka tingkat kemandirian akan naik sebesar 8.428293. 

 Hasil regresi persamaan 2 berdasarkan tabel 4.6 di atas menghasilkan 

representasi sebagai berikut: 

TEi = 8.862576 – 0.319957DAUi + 1.293152PADi - 0.013375BELMODi 

 - 1.084426PKPi 
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Adapun interpretasi dari persamaan 1 di atas yaitu: 

1. Koefesien regresi dana alokasi umum (DAU) sebesar -0.319957 

menunjukan bahwa tax effort (TE) pada kabupaten/kota sampel periode 

2008-2013 akan mengalami penurunan sebesar 0.319957 untuk setiap 

kenaikan 1 pada nilai dana alokasi umum (DAU) dengan asumsi variabel 

yang lain konstan. 

2. Koefesien regresi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 1.293152 

menunjukan bahwa tax effort  (TE) pada kabupaten/kota sampel periode 

2008-2013 akan naik sebesar 1.293152 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai 

pendapatan asli daerah (PAD) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

3. Koefesien regresi belanja modal (BELMOD) sebesar -0.013375 

menunjukan bahwa tax effort  (TE) pada kabupaten/kota sampel periode 

2008-2013 akan mengalami penurunan sebesar 0.013375 untuk setiap 

kenaikan 1 pada nilai belanja modal (BELMOD) dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

4. Koefesien regresi pendapatan per kapita (PKP) sebesar -1.084426 

menunjukan bahwa tax effort  (TE) pada kabupaten/kota sampel periode 

2008-2013 akan mengalami penurunan sebesar 1.084426 untuk setiap 

kenaikan 1 pada nilai pendapatan per kapita (PKP) dengan asumsi variabel 

lainnya konstan. 

5. Apabila dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), 

belanja modal (BELMOD) dan pendapatan per kapita (PKP) diasumsikan 

konstant, maka tax effort (TE) akan naik sebesar 8.862576. 
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5.1 Pengujian Hipotesis  

5.1.1 Koefesien Determinasi  

 Pada hasil regresi persamaan 1, koefisien determinasi (R2) yang 

ditunjukkan dalam tabel 4.6 adalah sebesar 0.973314 atau 97.33%, sedangkan 

adjusted R2 sebesar 0.963148 atau 96.31%. Hal ini menunjukkan bahwa Dana 

alokasi umum  (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal 

(BELMOD), Pendapatan Per Kapita (PKP) mampu menjelaskan tingkat 

kemandirian sebesar 96.31%. Sisanya, yaitu sebesar 3.69%, dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam persamaan 1 penelitian ini. 

 Pada persamaan 2, koefisien determinasi (R2) yang ditunjukkan dalam 

tabel 4.6 adalah sebesar 0.908238 atau 90.82%, sedangkan adjusted R2 sebesar 

0.873281 atau 87.33%. Hal ini menunjukkan bahwa Dana alokasi umum  (DAU), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal (BELMOD), Pendapatan Per 

Kapita (PKP) mampu menjelaskan  tax effort (TE) sebesar 87.33%. Sisanya, yaitu 

sebesar 12.67%, dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

persamaan 2 penelitian ini. 

 

5.1.2 Uji F-statistic 

 Berdasarkan tabel 4.6 hasil regresi persamaan 1, diketahui bahwa nilai 

probabilitas F-statistic hasil regresi persamaan 1 yaitu 0.000000 atau lebih kecil 

dari nilai signifikan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, 

variabel independen pada persamaan 1 yaitu Dana alokasi umum  (DAU), 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal (BELMOD), Pendapatan Per 

Kapita (PK) mempengaruhi tingkat kemandirian secara signifikan. 

 Selain itu, dari tabel 4.6 diketahui juga nilai probabilitas F-statistic hasil 

regresi persamaan 2 sebesar 0.000000 atau lebih kecil dari nilai signifikan 5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel independen pada 

persamaan 2 yaitu Dana alokasi umum  (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

belanja modal (BELMOD), Pendapatan Per Kapita (PKP) mempengaruhi tax 

effort (TE) secara signifikan. 

 

5.1.3 Uji Partial (Uji t) 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel 

independen secara individual berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan 1 adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengujian hipotesis pada DAU 

Ho1 : DAU tidak memiliki pengaruh terhadap TK 

Ha1 : DAU memiliki pengaruh terhadap TK 

Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

Dana Alokasi Umum (DAU2)  sebesar 0.0034 atau lebih kecil dari nilai 

signifikan 10%, dan koefesien regresi dari variabel Dana Alokasi Umum 

(DAU) menunjukan - 3.335246. Hal tersebut dapat dsimpulkan bahwa Ho 
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ditolak yang kesimpulannya bahwa dana alokasi umum berpengaruh 

signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian sehingga bisa dinyatakan 

bahwa H1 dalam penelitian ini terbukti. 

2. Pengujian hipotesis pada PAD 

Ho2 : PAD tidak memiliki pengaruh terhadap TK 

Ha2 : PAD memiliki pengaruh terhadap TK 

Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai 

signifikan 10%, dan koefesien regresi dari variabel Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) menunjukan 5.018538. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak yang kesimpulannya bahwa pendapatan asli daerah 

(PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian 

sehingga bisa dinyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini terbukti. 

3. Pengujian hipotesis pada BELMOD 

Ho3 : BELMOD tidak memiliki pengaruh terhadap TK 

Ha3 : BELMOD memiliki pengaruh terhadap TK 

Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu belanja modal (BELMOD) 

berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

belanja modal (BELMOD) sebesar 0.1326 atau lebih besar dari nilai 

signifikan 5%. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak yang 
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artinya tidak ada pengaruh variabel BELMOD terhadap tingkat 

kemandirian pada penelitian ini. Sehingga bisa dinyatakan bahwa H3 

dalam penelitian ini tidak terbukti. 

4. Pengujian hipotesis pada PKP 

Ho4 : PKP tidak memiliki pengaruh terhadap TK 

Ha4 : PKP memiliki pengaruh terhadap TK 

Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Per Kapita (PKP) 

berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

Pendapatan Per Kapita (PKP) sebesar 0.1863 atau lebih besar dari nilai 

signifikan 10%. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak 

yang artinya tidak ada pengaruh variabel PKP terhadap tingkat 

kemandirian pada penelitian ini. Sehingga bisa dinyatakan bahwa H4 

dalam penelitian ini tidak terbukti. 

 Hasil regresi persamaan 2 juga dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan 2 adalah sebagai berikut: 

 

5. Pengujian hipotesis pada DAU 

Ho6 : DAU tidak memiliki pengaruh terhadap tax effort 

Ha6 : DAU memiliki pengaruh terhadap tax effort  

Hipotesis 6 (H6) dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) 

berpengaruh positif terhadap tax effort (TE). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan 2 pada tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas Dana 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



125 
 

 
 

Alokasi Umum (DAU)  sebesar 0.4061 atau lebih besar dari nilai 

signifikan 10%. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak 

yang artinya tidak ada pengaruh variabel DAU terhadap variabel dependen 

tax effort sehingga bisa bisa dinyatakan bahwa H6 dalam penelitian ini 

tidak terbukti. 

6. Pengujian hipotesis pada PAD  

Ho1 : PAD tidak memiliki pengaruh terhadap tax effort 

Ha1 : PAD memiliki pengaruh terhadap tax effort  

Hipotesis 7 (H7) dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh positif terhadap tax effort (TE). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan 2 pada tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

Pendapatan Asli Daerah (PAD2) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai 

signifikan 10%, dan koefesien regresi dari variabel Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) menunjukan 1.293152. Dari hasil di atas dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak yang kesimpulannya bahwa ada pengaruh positif yang 

signifikan variabel PAD terhadap variabel dependen tax effort (TE) dalam 

penelitian ini sehingga bisa dinyatakan bahwa H7 dalam penelitian ini 

terbukti. 

7. Pengujian hipotesis pada BELMOD 

Ho8 : BELMOD tidak memiliki pengaruh terhadap tax effort  

Ha8 : BELMOD memiliki pengaruh terhadap tax effort 

Hipotesis 8 (H8) dalam penelitian ini yaitu belanja modal (BELMOD) 

berpengaruh positif terhadap tax effort (TE). Berdasarkan hasil regresi 
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persamaan 2 pada tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas belanja 

modal (BELMOD) sebesar 0.8940 atau lebih besar dari nilai signifikan 

10%. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak yang artinya 

tidak ada pengaruh variabel BELMOD terhadap variabel dependen tax 

effort pada penelitian ini sehingga bisa dinyatakan bahwa H8 dalam 

penelitian ini tidak terbukti. 

8. Pengujian hipotesis PKP 

Ho9 : PKP tidak memiliki pengaruh terhadap tax effort  

Ha9 : PKP memiliki pengaruh terhadap tax effort 

Hipotesis 9 (H9) dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Per Kapita (PKP) 

berpengaruh positif terhadap tax effort (TE). Berdasarkan hasil regresi 

persamaan 2 pada tabel 4.6 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

Pendapatan Per Kapita (PKP2) sebesar 0.0183 atau lebih besar dari nilai 

signifikan 10%. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak 

yang artinya tidak ada pengaruh variabel PKP terhadap variabel dependen 

tax effort pada penelitian ini sehingga bisa dinyatakan bahwa H9 dalam 

penelitian ini tidak terbukti. 

 

6.1 Analisis Hasil  

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap tingkat kemandirian  

 Hasil regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 menunjukan bahwa periode 2008 

sampai 2013, Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi tingkat kemandirian 

secara signifikan negatif pada kabupaten sampel. Hasil penelitian ini serupa 
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dengan penelitian Kurnia (2010) dan hasil penelitian Muliana (2009) yang 

menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kemandirian daerah . Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemberian dana 

alokasi umum di suatu kabupaten bertambah atau meningkat maka akan 

mengurangi tingkat kemandirian daerah.  

 Realita yang terjadi di kabupaten/kota sampel menunjukan bahwa 

pemberian dana alokasi umum lebih dominan digunakan untuk alokasi dasar, 

seperti gaji PNSD. Oleh karena itu sisa dana dari penggunaan dana alokasi umum 

untuk alokasi dasar yang kemudian digunakan untuk melakukan pembangunan di 

Pemerintah Daerah. Pemberian dana alokasi umum diharapkan mampu 

mendorong pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Daerah tetapi apabila dana 

yang digunakan untuk pembangunan sebagian besar berasal dari dana transfer 

yakni dana alokasi umum maka tingkat kemandirian di Pemerintah Daerah belum 

terwujud dan sebaliknya. 

 Adapun hasil penelitian lain yang dugunakan sebagai acuan antara lain 

Maimunah (2006) dan Harianto dan Adi (2006), bahwa dana alokasi umum 

berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah oleh karena itu penulis 

menyimpulkan bahwa apabila dana alokasi umum yang di berikan pemerintah 

pusat untuk belanja daerah masih dominan maka Pemerintah Daerah masih 

memiliki ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat yaitu dana 

alokasi umum.  
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2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian  

 Hasil regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 menunjukan bahwa periode 2008 

sampai 2013, pendapatan asli daerah mempengaruhi tingkat kemandirian secara 

signifikan positif pada kabupaten sampel. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil 

penelitian Simbolon (2011). Hasil penelitian membuktikan bahwa apabila 

pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan menjadikan 

pendapatan daerah menjadi basis utama maka akan mencapai tingkat kemandirian 

keuangan daerah. Namun hasil penelitian di atas menunjukan bahwa realita yang 

terjadi di Pemerintah Daerah khususnya kabupaten/kota sampel bahwa trend 

kenaikan pendapatan asli daerah setiap tahun tetap belum mampu mencapai titik 

kemandirian. Hal ini disebabkan karena sebagian hasil pendapatan asli daerah di 

kabupaten sampel dialokasi untuk gaji Bupati beserta DPRD, sehingga sisa dari 

penggunaan pendapatan asli daerah untuk membayar gaji yang kemudian 

digunakan untuk belanja modal.  

 Penelitian lain yang dapat didijadikan sebagai acuan yakni hasil penelitian 

Darwanto (2007) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan 

terhadap alokasi belanja modal dan menurut  Mutiara (2009) berpengaruh positif 

terhadap belanja daerah. Dari berbagai hasil penelitian yang di jadikan sebagai 

acuan peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam hal ini belanja yang dimkasud 

bertujuan untuk pembangunan dan pastinya berdampak terhadap tingkat 

kemandirian tersebut melalui berbagai investasi.  
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3. Pengaruh belanja modal terhadap Tingkat Kemandirian  

 Hasil regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 menunjukan bahwa pada periode 

2008 sampai 2013, belanja modal tidak mempengaruhi tingkat kemandirian. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian  Kurnia (2010) begitupula dengan 

hasil penelitian Riswanda dan Agus (2014) yang menyatakan bahwa belanja 

modal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian. 

 Hasil penelitian yang berbeda ini terjadi karena terdapat faktor lain seperti 

kondisi di daerah. Kondisi daerah yang di maksud adalah kurangnya potensi 

sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk dikembangkan 

sehingga menghasilkan pendapatan bagi daerah dalam melakukan pembangunan 

yang manfaatnya bersifat jangka panjang. Realita yang terjadi di kabupaten/kota 

sampel antara lain dana yang tersedia untuk belanja modal sangat minim sehingga 

dalam kegiatan pembiayaan Pemerintah Daerah dalam hal ini belanja modal 

masih menggunakan sisa dana transfer pusat setelah alokasi dasar. Oleh karena itu 

pada kabupaten sampel, belanja modal belum mampu mencerminkan tingkat 

kemandirian karena dalam aktivitas pembangunan Pemerintah Daerah masih 

dominan menggunakan dana transfer pusat dalam membiaiyai belanja modal. 

 

4. Pengaruh pendapatan per kapita terhadap tingkat kemandirian  

 Hasil regresi persamaan 1 pada tabel 4.6 menunjukan bahwa pada periode 

2008 sampai 2013, pendapatan per kapita tidak mempengaruhi tingkat 

kemandirian kabupaten sampel. Pada umumnya apabila pendapatan per kapita 

suatu daerah meningkat maka kemampuan masyarakat dalam membayar berbagai 
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pungutan dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah meningkat, dan tentunya 

akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang menjadi salah satu tolok ukur 

tingkat kemandiarian. Tetapi pernyataan di atas bertentangan dengan hasil 

penelitian ini bahwa realita yang terjadi di kabupaten/kota sampel trend 

pendapatan per kapita sangat fluktuatif sehingga tidak bisa mampu mencerminkan 

tingkat kemandirian.  

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ladjin (2008) yang 

mengemukakan bahwa pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat 

kemandirian. Hal ini disebabkan kemampuan masyarakat yang masih sangat kecil 

sehingga tidak mampu membiayai pengeluaran pemerintah, BPS (2000). Apabila 

kemampuan masyarakat tidak mampu dalam membiayai pengeluaran pemerintah 

dalam bentuk pajak daerah atau retribusi maka pemerintah daerah diharapkan 

dapat menggali setiap potensi yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan asli 

daerah yang kemungkinan dapat menaikan pendapatan per kapita, sehingga 

variabel pendapatan per kapita (PKP) tidak menggambarkan tingkat kemandirian. 

 

5. Pengaruh dana alokasi umum terhadap tax effort 

 Hasil regresi persamaan 2 pada tabel 4.6 menunjukan bahwa pada periode 

2008 sampai 2013, dana alokasi umum tidak mempengaruhi tax effort. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Naganthan dan Sivagnam 

(1999) yang menyatakan per capitanon-plan grants (PNPG) atau di Indonesia 

disebut dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap tax effort hasil 

penelitian Ahmad (2011) yang mengemukakan bahwa dana alokasi umum secara 
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signifikan mempengaruhi upaya pajak. Hasil penelitian yang berbeda ini mungkin 

terjadi karena terdapat faktor lain seperti kondisi daerah. 

 Namun Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurnia (2010) dan Adi 

(2006) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak mempengaruhi tax 

effort. Adapaun hasil penelitian Adi (2008) dan Brodjonegoro dan Vasques (2002) 

yang menunjukkan bahwa pemberian transfer atau dana perimbangan yang 

terencana tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya pengumpulan 

pajak di tingkat lokal (daerah). Begitu pula dengan hasil penelitian Sarug dan 

Sagbas (2008) menyatakan bahwa didaerah yang tergolong miskin menyikapi 

pemberian transfer sebagai substitusi pendapatan daerah, bukan sebagai stimulus, 

apabila efek substitusi ditemukan maka mengindikasikan Pemerintah Daerah 

mengeluarkan lebih sedikit DAU sehingga mengurangi pajak daerahnya.  

 Sedangkan kenyataan yang terjadi pada kabupaten/kota sampel dilihat dari 

realisasi APBD pemberian dana transfer pemerintah pusat dalam bentuk  dana 

alokasi umum cenderung digunakan untuk belanja tidak langsung seperti belanja 

pegawai sehingga pemberian dana alokasi umum hanya sebagian kecil yang 

digunakan untuk melakukan pembangunan. Keterbatasan pembangunan di 

Pemerintah Daerah akan memungkinkan sedikitnya pajak yang dapat diupayakan. 

Oleh karena itu hasil penelitian yang berbeda terjadi karena faktor tiap pemerintah 

daerah dan berbagai kendala yang dialami masing-masing daerah, sehingga 

variabel dana alokasi umum tidak menggambarkan tax effort di suatu daerah. 
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6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tax effort 

 Hasil regresi persamaan 2 pada tabel 4.6 menunjukan bahwa pada periode 

2008 sampai 2013, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap 

tax effort. Koefesien yang positif menunjukan membuktikan bahwa apabila 

pendapatan asli daerah meningkat maka upaya pajak pun ikut meningkat. Pajak 

daerah maupun retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. 

Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa pendapatan asli daerah di 

kabupaten/kota sampel meningkat maka mempengaruhi tax effort, hal ini 

menandakan bahwa pendapatan asli daerah yang meningkat di kabupaten/kota 

sampel menunjukan bahwa upaya pajak yang dilakukan pemerintah daerah 

berjalan dengan efektif. 

 Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Riduansyah (2003) yang 

menyatakan bahwa  kontribusi komponen pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap penerimaan APBD Pemerintah Daerah Kota Bogor sangat fluktuatif. Hal 

ini berarti PAD mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap tax effort. 

Oleh karena itu apabila PAD suatu daerah meningkat maka akan membuka 

peluang bagi pemerintah dalam melaksanakan upaya pajak.  

 

7. Pengaruh belanja modal terhadap tax effort 

 Hasil regresi persamaan 2 pada tabel 4.6 menunjukan bahwa pada periode 

2008 sampai 2013, belanja modal tidak mempengaruhi tax effort. Hasil penelitian 

ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Kurnia (2010) yang 

menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh sinifikan positif terhadap tax effort 
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dan hasil penelitian Wong (2004) yang menyatakan pembangunan sektor industri 

tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif 

terhadap kenaikan pajak. 

 Hasil penelitian yang berbeda ini mungkin terjadi karena terdapat faktor 

lainnya seperti kondisi masing-masing Pemerintah Daerah. Seperti pada 

kabupaten/kota sampel dana yang tersedia sebagian besar digunakan untuk 

belanja pegawai dan tidak adanya peningkatan fasilitas publik dalam hal ini 

kegiatan belanja modal sehingga variabel belanja modal tidak lagi 

menggambarkan kondisi tax effort. 

 

8.Pengaruh pendapatan per kapita terhadap tax effort 

 Hasil penelitian persamaan 2 pada tabel 4.6 menunjukan bahwa pada 

periode 2008 sampai 2013, pendapatan per kapita tidak mempengaruhi tax effort. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Harianto dan 

Adi, 2007) dan Lin dan Liu (2000) yang menggunakan variabel belanja modal 

dalam melihat pengaruhnya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per 

kapita. Dalam hasil penelitian di atas belum ada penelitian yang mengindikasikan 

pengaruh pendapatan per kapita terhadap tax effort.  

 Namun menurut (Kuncoro,2004; Gaspersz dan Feonay, 2003),  

pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa pada lima kabupaten/kota mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif pada periode 2008 sampai 2013 sehingga 

tidak mampu mempengaruhi tax effort yang telah diupayakan oleh Pemerintah 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



134 
 

 
 

Daerah. Sekalipun terjadi peningkatan pendapatan per kapita di kabupaten sampel 

tidak mendorong minat penduduk untuk menambah objek pajak sehingga dengan 

trend pendapatan per kapita yang fluktuatif tidak mempengaruhi tax effort. Faktor 

lain disebabkan karena upaya pajak (tax effort) yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah yang menjadi kabupaten/kota sampel melalui pengembangan potensi-

potensi pendapatan dalam rangka memaksimalkan sumber-sumber penerimaan di 

kabupaten sampel dilakukan tanpa melihat tingkat pendapatan per kapita.    

7.1 Implementasi Manajerial 

 Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa dana alokasi umum 

berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian. Hal ini 

mengindikasikan bahwa apabila pemberian dana alokasi umum oleh pemerintah 

pusat masih dominan maka tingkat kemandirian keuangan daerah belum terwujud. 

Hasil ini memiliki implikasi bahwa pemberian dana alokasi umum seharusnya 

dijadikan sebagai stimulus bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas 

fiksal. Hasil penelitian memberikan bukti bahwa Pemerintah Daerah dengan 

tingkat kemandirian yang masih sangat kurang (< 10%) masih sangat bergantung 

dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Regulator pun dapat 

menggunakan hasil penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sehingga 

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki agar 

menghasilkan pendapatan daerah yang dapat dijadikan basis utama dalam 

pembiayaan di Pemerintah Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

memberikan bukti kepada para akademis bahwa pada kabupaten/kota sampel 
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periode 2008 sampai 2013, dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga dapat dijadikan 

pertimbangan untuk membuat penelitian berikutnya.  

 Variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini terbutki 

mempengaruhi tingkat kemandirian secara positif. Hal ini memiliki implikasi 

bahwa tersedianya sumber daya yang dapat dikembangkan maka dapat 

menghasilkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah. Peningkatan pendapatan asli 

daerah mencerminkan usaha Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kemandirian 

keuangan daerah. Hal ini juga memberikan bukti kepada para akademisi bahwa 

pada kabupaten/kota sampel periode 2008 sampai 2013, pendapatan asli daerah 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian sehingga dapat 

dijadikan pertimbangan untuk membuat penelitian berikutnya. 

 Hasil lain dari penelitian ini yaitu belanja modal tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kemandirian. Hal ini memiliki implikasi bahwa dana yang 

digunakan untuk belanja modal pada kabupaten/kota sampel masih berasal dari 

sebagian dana alokasi umum, oleh karena itu belanja modal tidak lagi relevan 

untuk menilai tingkat kemandirian pada kabupaten/kota sampel. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan informasi tambahan dan acuan bagi para 

akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 Hasil lain dari penelitian ini juga menunjukan bahwa pendapatan per 

kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian. Hal ini memiliki 

implikassi bahwa trend pendapatan per kapita yang fluktuatif tidak lagi relevan 

untuk menilai tingkat kemandirian keuangan pada kabupaten sampel. Selain itu, 
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hasil penelitian ini juga dapat dijadikan informasi tambahan dan acuan bagia para 

akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 Selain ke empat variabel yang dijelaskan di atas, hasil lain dari penelitian 

ini yaitu dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tax effort. Hal ini 

memiliki implikasi bahwa sebagian kecil pemberian dana alokasi umum yang di 

gunakan untuk pembangunan maka variabel dana alokasi umum tidak lagi relevan 

untuk memprediksi tax effort pada kabupaten/kota sampel. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan informasi tambahan dan acuan bagi para 

akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 Adapun variabel pendapatan asli daerah dalam penelitian ini terbukti 

mempengaruhi tax effort secara positif. Hal ini memiliki implikaasi bahwa tax 

effort atau upaya pajak merupakan komponen dalam pendapatan asli daerah. Oleh 

karena itu, apabila pendapatan asli daerah meningkat maka upaya pajak yang 

dijalankan oleh Pemerintah Daerah telah berjalan secara efektif. Hal ini juga 

memberikan bukti kepada para akademisi bahwa pada kabupaten/kota sampel 

periode 2008 hingga 2013, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap tax effort sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat 

penelitian selanjutnya. 

 Hasil berikut dalam penelitian ini yaitu belanja modal tidak berpengaruh 

terhadap tax effort. Hal ini memiliki implikasi bahwa dana yang digunakan untuk 

belanja modal masih sangat minim dan menyebabkan frekuensi pembangunan 

serta fasilitas publik terkendala. Adapula dana untuk kegiatan belanja modal 

berasal dari dana perimbangan Pemerintah Pusat bukan dari pendapatan asli 
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daerah sehingga variabel belanja modal tidak lagi relevan untuk memprediksi tax 

effort kabupaten/kota sampel. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijasikan 

informasi tambahan dan acuan bagi para akademisi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya.  

 Hasil terahkir dari penelitian ini yaitu pendapatan per kapita tidak 

berpengaruh terhadap tax effort. Hal ini memiliki implikasi bahwa pendapatan per 

kapita yang sangat fluktuatif tidak mampu memberikan pengaruh pada tax effort¸ 

implikasi lain yang terjadi di kabupaten/kota sampel adalah dengan adanya 

peningkatan pendapatan per kapita, penduduk tidak ikut serta menambah objek 

pajak sehingga variabel pendapatan per kapita tidak lagi relevan untuk 

memprediksi tax effort kabupaten/kota sampel. Selain itu, hasil penelitian ini juga 

dapat dijadikan informasi tambahan dan acuan bagi para akademisi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan  

5.1.1 Jawaban atas Perumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai perumusan masalah 

dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel dana alokasi umum yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian dana alokasi 

umum yang dominan menandakan Pemerintah Daerah belum mencapai 

tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil lain yang ditemukan dari 

penelitian ini yaitu variabel pendapatan asli daerah terbukti memiliki 

pengaruh signifikan positif  terhadap tingkat kemandirian. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah 

akan memicu tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun hasil 

berikutnya dalam penelitian ini adalah variabel belanja modal tidak 

memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian, begitupula dengan 

pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 

kemandirian, sehingga dua variabel ini tidak lagi relevan untuk menilai 

tingkat kemandirian pada kabupaten/kota sampel.  

2. Variabel dana alokasi umum yang digunakan dalam penelitian ini tidak 

memiliki pengaruh tax effort, sehingga variabel ini tidak lagi relevan untuk 
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memprediksi tax effort pada kabupaten/kota sampel. Adapun variabel 

pendapatan asli daerah terbukti memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap tax effort. Dengan demikian, dapat disimpulkan peningkatan 

pendapatan asli daerah cenderung dipengaruhi oleh upaya pajak (tax 

effort) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah berjalan efektif. 

Hasil lain yang ditemukan dari penelitian ini yaitu belanja modal tidak 

memiliki pengaruh terhadap tax effort, sehingga variabel ini tidak lagi 

relevan untuk memprediksi tax effort pada kabupaten/kota sampel. 

Begitupula dengan persamaan yang terahkir yakni variabel pendapatan pe 

kapita tidak memiliki pengaruh terhadap tax effort, sehingga variabel ini 

tidak lagi relevan untuk memprediksi tax effort kabupaten/kota sampel. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

 Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel terbatas yaitu kabupaten/kota di 

Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyebabkan hasil 

penelitian ini hanya berlaku untuk kabupaten/kota yang menjadi sampel 

penelitian, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisir. 

2. Periode waktu yang relatif pendek yaitu 6 (enam) tahun, hal ini 

menjadikan penelitian ini kurang sempurna karena pembahasan suatu 

proses memerlukan periode waktu yang cukup. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada salah 

satu variabel yang termasuk dalam dana perimbangan Pemerintah Pusat 
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yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan variabel independen lainnya 

seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal serta pendapatan 

per kapita, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisir. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di  atas, maka saran yang dapat peneliti berikan 

adalah sebagai berikut: 

 

5.3.1 Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian selain 

kabupaten/kota di Pulau Timor Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga 

dapat dibandingkan hasil penelitian antara berbagai kabupaten dan hasil 

penelitiannya dapat digeneralisir 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada salah 

satu variabel yang termasuk dalam dana perimbangan Pemerintah Pusat 

yakni Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian selanjutnya diharapkan 

mampu menambah variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi 

Hasil (DBH), mengingat dua variabel tersebut kemungkinan 

mempengaruhi tingkat kemandirian maupun tax effort. 

 

5.3.2 Bagi Pemerintah Daerah 

1. Dalam rangka peningkatan kemandirian daerah Pemerintah Daerah juga 

dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki melalui 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



138 
 

 
 

berbagai sumber daya yang ada serta memberikan proporsi belanja modal 

yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di 

daerah. 

2. Pemerintah Daerah hendaknya memperbaiki sarana dan prasarana serta 

fasilitas yang dapat digunakan oleh publik agar memberikan peluang bagi 

para investor untuk ikut serta berinvestasi di daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



139 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja 
 Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan 
 Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.  
 
 
                          2008. Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya 
 Pajak  Daerah. Jurnal Kritis. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.  
 
 
A.Gims Sugiama. 2008. Metode Riset Bisnis dan Manajemen. Bandung: 
 Guardaya Intimarta. 
 
 
Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991. Pengukuran 
 Kemampuan  Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi 
 Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab. Jakarta. 
 
 
Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara 
 Timur.  http://ntt.bps.go.id/Subjek/view/id/52#subjekViewTab1. Diakses 
 pada 30 Maret 2015. 
 
 
Bandariy, Himmah.2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan 
 Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi 
 Keuangan  Daerah. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang. 
 
 
BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi 
 Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan 
 Daerah. Direktorat  Pengembangan Otonomi Daerah 
 
 
Bastian, Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik, BPFE, Yogyakarta. 
 
 
                         2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, 
 Jakarta.  
 
 
                         2006a, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan 
Daerah di  Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. 
 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015

http://ntt.bps.go.id/Subjek/view/id/52#subjekViewTab1


140 
 

 
 

Bati. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 Skripsi. Universitas Sumatera Utara. 
 
 
Brata, Aloysius Gunadi. 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan 
 Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atma 
 Jaya Yogyakarta. 
 
 
Boediono, (1985), Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE 
 
 
Brodjonegoro, Bambang dan Jorge Martine-Vasquez. 2002. An Analysis of 
 Indonesia’s  TransferSystem : Recent Performance and Future Prospect. 
 George State  University. Andrew Young School of Policy Studies. 
 Working Paper. 
 
 
Carr, J. B.; dan Ralph S. Brower. 2000. Principled opportunism: Evidence from 
 the organizational middle. Public Administration Quarterly, 24:1. 
 
 
Christensen, J. G. 1992. Hierarchical and Contractual Approaches to Budgetary 
 Reform. Journal of Theoretical Politics. 4(1): 67-91. 
 
 
Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan 
 Ekonomi,Pendapatan  Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap 
 Pengalokasian Anggaran  Belanja Modal. Makasar: Simposium 
 Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar 26- 28 Juli 2007. 
 
 
Deddi Nordiawan (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. 
 
 
Detiknews. Kamis 26 Februari 2015. Kronologi Ahok vs DPRD, Dari 'Dana 
 Siluman' Sampai Hak Angket. 
 http://news.detik.com/berita/2844167/kronologi-ahok-vs- dprd-dari-
 dana-siluman-sampai-hak-angket. Diakses pada 19 Maret 2015. 

 

Dw. 02 Maret 2015. DPRD DKI Kalut setelah Ahok Ungkap Dana Siluman. 
 http://www.dw.com/id/dprd-dki-kalut-setelah-ahok-ungkap-dana 
 siluman/a-18288886. Diakses pada 19 Maret 2015.  

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015

http://news.detik.com/berita/2844167/kronologi-ahok-vs-%09dprd-dari-%09dana-siluman-sampai-hak-angket
http://news.detik.com/berita/2844167/kronologi-ahok-vs-%09dprd-dari-%09dana-siluman-sampai-hak-angket
http://www.dw.com/id/dprd-dki-kalut-setelah-ahok-ungkap-dana%20%09siluman/a-18288886
http://www.dw.com/id/dprd-dki-kalut-setelah-ahok-ungkap-dana%20%09siluman/a-18288886


141 
 

 
 

Gaspersz, Vincent dan Esthon Foenay. 2003. Kinerja Pendapatan Ekonomi 
 Rakyat Dan  Produktivitas Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara 
 Timur. Jurnal Ekonomi Rakyat. Th. II - No. 8 - Nopember 2003. 
 
 
Gilardi, Fabrizio. 2001. Principal-agent models go to Europe: Independent 
 regulatory agencies as ultimate step of delegation. Paper presented at 
 the ECPR General Conference, Canterbury (UK), 6-8 September 2001. 
 
 
Godfrey, et all. (2010). Accounting theory 7th edition. Australia: John Wiley & 
 Sons  Australia. Ltd. 
 
 
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Badan 
 Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 
 
 
                         2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  
 SPSS19, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 
 
 
Glynn, J. J. 1993. Public Sector Financial Control and Accounting. 2nd Ed. 
 Oxford: Blackwell. 
 
 
Gujarati, Damodar. 1995. Ekonometrika Dasar. Penerbit Erlangga, Jakarta. 
 
 
                                2006. Dasar-dasar ekonometrika. Jakarta: Erlangga. 
 
 
Halim, Abdul. 2001. Analisis Diskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD 
 Pemerintah  Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. KOMPAK. STIE 
 YO. Yogyakarta. 
 
 
                           2001. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. 
 Yogjakarta. UPP AMP YKPN. 
 
 
                            2004. Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. UPP AMP 
 YKPN. 
 
 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



142 
 

 
 

                           2002, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, 
 Salemba Empat, Jakarta. 
 
 
                           2007. Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah 
 Daerah  Tingkat II. Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Pembangunan 
 No.1 Bol, 2 FE  UII.  
 
 
                           2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik. 
 Salemba Empat, Jakarta. 
 
 
Harianto, David dan Priyo Hari Adi, 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi 
 Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per 
 Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar. 
 
 
Hoessein, Benyamin., Desentralisasi dan Otonomi di Negara Kesatuan Republik 
 Indoneisa, akan Berputarkah Roda Desentralisasi dari Efesiensi ke 
 Demokrasi. Dalam pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu 
 Administrasi Negara,  FISIP UI, 5 September 1995. 
 
 
http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=908. Diakses 
 pada 10 Juli 2015 
 
 
http://beritadaerah.co.id/2014/06/13/perbedaan-pendapatan-antar-provinsi-di-
 kawasan-timur-indonesia-2/ Diakses pada 15 maret 2015 
 
 
Imawan, Riswanda dan Wahyudin, Agus. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan 
 Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. Accounting 
 Analysis Journal 2014.  Universitas Negeri Semarang. 

 

Ismi Rizky dan Suryo. 2009. Pengaruh PAD dan Belanja Pembangunan terhadap 
 rasio  kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Konferensi Penelitian 
 Keuangan Sektor Publik II. 
 
 
Jensen, M dan Meckling W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, 
 Agency Cost And Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3: 
 305- 360. 
 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015

http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=908
http://beritadaerah.co.id/2014/06/13/perbedaan-pendapatan-antar-provinsi-di-%09kawasan-timur-indonesia-2/
http://beritadaerah.co.id/2014/06/13/perbedaan-pendapatan-antar-provinsi-di-%09kawasan-timur-indonesia-2/


143 
 

 
 

Keputusan Presiden, Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum 
 Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2001. 
 
 
Kuncoro, Haryo. 2004. Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal 
 Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia. Jurnal Ekonomi 
 Pembangunan Vol 9. No.1, Juni 2004. 
 
 
Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, 
 dan  Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di 
 Indonesia. Unnes Accounting Analysis Journal. 
 
 
Ladjin, Nurjanna. 2008. Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah. 
 Tesis  Magister Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. 
 
 
Lane, Jan-Erik. 2000. The Public Sector – Concepts, Models and Approaches. 
 London: SAGE Publications.  
 
 
                            2003a. Management and public organization: The principal-
 agent  framework. University of Geneva and National University of 
 Singapore. Working paper. 
 
 
                            2003b. Relevance of the principal-agent framework to public 
 policy  and implementation. University of Geneva and National University 
 of Singapore. Working paper. 
 
 
Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decntralization and Economic 
 Growth in China. Economic Development and Cultural Change. Chicago. 
 Vol 49. 
 
 
Maimunah, Mutiara. 2009. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU)  
 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada 
 Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera Tahun 2004. Simposium 
 Nasional Akuntansi 9, Padang. 

 

Manurung, Jonni, dkk. 2005. Ekonometrika Teori dan Aplikasi. PT Gramedia. 
 Jakarta. 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



144 
 

 
 

 
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. 
 Yogyakarta. 
 
 
                     2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 
 
 
                     2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI. Yogyakarta. 
 
Menteri Dalam Negeri, Peraturan No 13  tahun 2006 tentang Pedoman 
 Pengelolaan  Keuangan Daerah. 
 
          No21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 
 Keuangan Daerah. 
 
 
Moe, Terry M.. 1984. The New Economics of Organizations. American Journal of 
 Political Science. 28(4): 739-77. 
 
 
Mudrajad Kuncoro, 2004. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah : 
 Reformasi, Perencanaan, Strategis dan Peluang. Erlangga, Jakarta. 
 
 
Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK terhadap 
 tingkat kemandirian keuangan daerah. Skripsi. Universitas Sumatera  
 Utara.  
 
 
Mulyanto. 2007. Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan 
 Desentralisasi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
Musgrave & Musgrave, 1980. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga. 
 
 
Nachrowi, N. D. & Usman, H., 2006. Pendekatan populer dan praktis 
 ekonometrika  untuk analisis ekonomi dan keuangan. Jakarta: Lembaga 
 Penerbit Fakultas Ekonomi UI. 

 

NTT Public Expenditure Analysis , tim Public Expenditure Analysis and Capacity 
 enHancement NTT,2009.http://wwwwds.worldbank.org/external/default/
 WDSContentServer/WDSP/IB/2009/07/01/000334955_20090701055250/

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015

http://wwwwds.worldbank.org/external/default/%09WDSContentServer/WDSP/IB/2009/07/01/000334955_20090701055250/%09Rendered/IND%09EX/491860WP0BAHAS1BLIC10ntt1pea1bahasa.txt
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/%09WDSContentServer/WDSP/IB/2009/07/01/000334955_20090701055250/%09Rendered/IND%09EX/491860WP0BAHAS1BLIC10ntt1pea1bahasa.txt


145 
 

 
 

 Rendered/IND EX/491860WP0BAHAS1BLIC10ntt1pea1bahasa.txt. 
 Diakses pada 15 maret  2015. 

 

Oates, Wallace E. 1995. Comment on “Conflict and Dillemas of 
 Decentralization” by  Rudolf Holmes. The World Bank Research 
 Observer. Hal : 351 – 353. 
 
 
Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) 
 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah 
 (Studi  Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY. JAAI Vol. 8 No. 2, 
 101-118. 
 
 
Renyowijoyo, Muindro. 2010. Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Non Laba. 
 Mitra  Wacana Media, Jakarta. 
 
 
Republik, Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
 Pemerintah  Daerah 
 
                                    1999. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
 Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
 
 
                                    2000. Undang-undangNomor 34 Tahun 2000 tentang 
 Perubahan  atas Undang-undangNo. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
 daerah dan Retribusi  Daerah. 
 
 
                                    2000. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
 Nomor 903/2735/SJ. Tanggal 17 Desember 2000 tentang Pedoman Umum 
 Penyusunan  dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. 
 
 
                                    2002. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 
 2002  tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
 Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan 
 Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 
 Keuangan Daerah dan Penyususnan  Perhitungan  Anggaran 
 Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 
 
                                    2003. Undang-undangNo 17 tahun 2003 tentang Keuangan 
 Negara. 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



146 
 

 
 

 
                                   2004.  Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 
 Perbendaharaan Negara. 
 
 
                                  2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
 Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
 Daerah. 
 
 
                                   2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
 Standar Akuntansi Pemerintahan 
 
 
                                   2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang 
 Dana  Perimbangan 
 
 
                                   2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
 Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 
 
                                  2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
 2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
 
 
                                  2009. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 
 Daerah dan Retribusi Daerah. 
 
 
                                 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
 Standar Akuntansi Pemerintahan. 
 
 
                                 2014. Peraturan Menteri Keuagan Nomor 54/PMK.07/2014 
 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. 
 
 
Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan 
 Dan  Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi 
 Daerah (Studi  Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Makara, Sosial 
 Humaniora Vol 7. Universitas Indonesia. 
 
 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



147 
 

 
 

Rina, Ariani Kurnia. 2010. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum 
 Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort  (Studi 
 Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karisidenan 
 Surakarta). Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
 
Saprudin. 2011. Analisis Pengaruh Upaya Pajak (Tax Effort), Laju Pertumbuhan 
 Ekonomi dan Belanja Pegawai Terhadap Kemandirian Pembangunan 
 Daerah Di Kabupaten Indramayu Periode 1998-2008. Skripsi. Universitas 
 Pasundan, Bandung. 
 
 
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam 
 Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. 
 
 
Saruc, Naci Tolga dan Isa Sagbas. 2008. The Surge Impact of the Flypaper, 
 Substitution  and Stimulation Effect on Local Tax Effort in Turkey. 
 International Research Journal of Finance and Economics.  EuroJournals 
 Publishing, Inc. 
 
 
Shamsub, Hannarong, Joseph B Akoto. 2004. State and Local Fiscal Structures 
 and Fiscal Stress. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial 
 Management, Vol 16, No 1 Hal: 40-61. 
 
 
Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 
 2002.  Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era 
 Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas. Jakarta. 
 
 
Sivagnanam, K., Jothi dan M., Naganathan. 1999. Federal Transfers And The Tax 
 Efforts  Of The States In India. MPRA Paper No. 3208, 07 November. 
 
 
Smith, R. W.; dan Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory 
 model of public budgeting. Journal of Public Budgeting, Accounting and 
 Financial Management. (Fall): 325-353. 
 
 
SpiritNTT. (September2010). Opini Wajar. 
 http://spritentete.blogspot.com/2010/09/opinni-wajar.html. Diakses pada 
 19 Maret 2015. 
 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015

http://spritentete.blogspot.com/2010/09/opinni-wajar.html


148 
 

 
 

 Stiglitz, Joseph E. 1994. Principal and agent, dalam Newman, Peter, Murray 
 Milgate, and John Eatwell (Eds.). 1994. The New Palgrave Dictionary of 
 Money and Finance. London: The Macmillan Limited.  
 
 
                                   1999. Economics of the Public Sector. Third edition. New 
 York: W.W.  Norton and Company. Strom, K. 2000. Delegation and 
 accountability in parlementary democraties Europion Journal of Political 
 Research 37: 261-289.2007. 
 
 
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: 
 CV.Alfabeta 
 
 
                   2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: 
 Alfabeta. 
 
 
Sukirno, Sadono, 1996. Pengantar Teori Makroekonomi : Edisi Kedua”, PT. Raja 
 Grafindo Persada, Jakarta. 
 
 
Syahputra, Adi. 2006. Perpajakan. USU Repository. Sumatra Utara. 
 
 
TTUkab. Wakil Bupati TTU membuka Forum SKPD dan Musrenbang Tk. Kab. 
 TTU.  http://www.ttukab.go.id/berita/berita-kabupaten/4-wakil-bupati-ttu-
 membuka-forum-skpd-dan-musrenbang-tk-kab-ttu. Diakses pada 19 Maret 
 2015 

 

Walidi, 2009, Pengaruh DAU terhadap Pendapatan Per Kapita, Belanja Modal 
 sebagai Variabel Intervening di Propinsi Sumatera Utara. Tesis, Program 
 Studi  Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 
 Medan. 
 
 
Warsito. 2001. Hukum Pajak. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada. 
 
 
Wenny, CD. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap 

Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi 
Sumatera Selatan. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah 
STIE MDP. Vol.2. Pp. 39-51. 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015

http://www.ttukab.go.id/berita/berita-kabupaten/4-wakil-bupati-ttu-membuka-forum-skpd-dan-musrenbang-tk-kab-ttu
http://www.ttukab.go.id/berita/berita-kabupaten/4-wakil-bupati-ttu-membuka-forum-skpd-dan-musrenbang-tk-kab-ttu
http://www.ttukab.go.id/berita/berita-kabupaten/4-wakil-bupati-ttu-%09membuka-forum-skpd-dan-musrenbang-tk-kab-ttu
http://www.ttukab.go.id/berita/berita-kabupaten/4-wakil-bupati-ttu-%09membuka-forum-skpd-dan-musrenbang-tk-kab-ttu


149 
 

 
 

 
Widiarjono, A. (2009). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogyakarta: 

EKONISIA. 

 

Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, 
Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah,  Insan 
Cendekia, Surabaya.  

 

Winarno, W. W., 2011. Analisis ekonometrika dan statistika dengan EViews. 
 Yogyakarta: STIM YKPN. 

 
 
Wong, John D. 2004. The Fiscal Impact of Economic Growth and Development 
 on Local Government Capacity. Journal of Public Budgeting., 
 Accounting and Financial Management. Fall.  
 
 
Yuniarti, Ari. 2008. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Tingkat 
 Investasi Dan Tingkat Industrialisasi Terhadap Kemandirian Daerah. 
 Tesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



150 
 

 
 

LAMPIRAN 

Lampiran 1 Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 

 

Sumber: Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

2008 Kota Kupang 32,036,713,530 417,887,790,841         7.67 32,036,713,530 3,573,168          896591.34
2009 36,204,733,167 478,427,129,720         7.57 36,204,733,167 4,029,082          898585.10
2010 36,828,891,454 542,852,592,944         6.78 36,828,891,454 4,682,670          786493.35
2011 47,702,927,428 593,816,594,835         8.03 47,702,927,428 5,374,129          887640.15
2012 66,068,087,202 695,700,352,438         9.50 66,068,087,202 6,150,769          1074143.60
2013 80,729,275,769 815,933,407,553         9.89 80,729,275,769 7,264,412          1111298.20
2008 Kabupaten Kupang 27,343,356,491 531,915,721,499         5.14 27,343,356,491 1,638,758          1668541.34
2009 24,832,201,396 552,005,659,187         4.50 24,832,201,396 1,870,526          1327551.93
2010 31,096,115,135 465,163,468,820         6.68 31,096,115,135 2,108,248          1474974.12
2011 33,575,390,585 601,859,937,133         5.58 33,575,390,585 2,392,996          1403068.97
2012 40,284,224,684 679,669,480,720         5.93 40,284,224,684 2,696,664          1493854.28
2013 42,422,203,005 750,107,692,085         5.66 42,422,203,005 2,988,245          1419636.18
2008 kabupaten TTS 14,704,789,005 497,440,839,106         2.96 14,704,789,005 1,770,879          830366.54
2009 15,615,391,423 536,848,648,352         2.91 15,615,391,423 1,997,203          781863.16
2010 18,418,112,645 546,493,635,717         3.37 18,418,112,645 2,233,819          824512.13
2011 25,923,443,648 677,540,557,206         3.83 25,923,443,648 2,544,287          1018888.33
2012 31,239,720,871 717,883,024,040         4.35 31,239,720,871 2,884,481          1083027.43
2013 36,327,694,945 838,702,123,646         4.33 36,327,694,945 3,252,895          1116780.47
2008 Kabupaten TTU 10,803,508,212 392,956,522,642         2.75 10,803,508,212 745,009             1450118.07
2009 14,996,262,305 412,691,472,777         3.63 14,996,262,305 833,228             1799779.98
2010 13,263,448,270 415,598,959,624         3.19 13,263,448,270 934,000             1420070.11
2011 13,727,580,381 493,804,230,940         2.78 13,727,580,381 1,040,969          1318730.73
2012 17,685,916,306 549,015,092,284           3.22 17,685,916,306 1,277,858          1384027.79
2013 17,987,044,096 608,393,454,080         2.96 17,987,044,096 1,163,270          1546248.40
2008 Kabupaten Belu 22,258,927,170 488,751,838,170         4.55 22,258,927,170 1,496,612          1487288.15
2009 22,095,998,629 520,464,053,752         4.25 22,095,998,629 1,671,149          1322204.08
2010 33,447,006,092 558,406,477,167         5.99 33,447,006,092 1,853,165          1804858.99
2011 34,801,621,366 662,843,021,194         5.25 34,801,621,366 1,135,855          3063913.66
2012 41,899,937,605 551,874,354,055         7.59 41,899,937,605 1,262,828          3317945.40
2013 63,821,368,066 841,202,875,244         7.59 63,821,368,066 1,418,813          4498224.26

Realisasi PAD Total Pendapatan 
Daerah

Tahun Daerah Realisasi PAD PDRB ( Harga 
Berlaku)

(%) Tax Effort% Tingkat 
Kemandirian 

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



151 
 

 
 

Lampiran 2 Data Output Hasil Penelitian 

1. Statistik Deskriptif 

 
 
 

2. Hasil Uji Normalitas 

Persamaan 1 

 

 

 

 

TK TE DAU PAD BELMOD PKP
 Mean 5.281000 14.11207 26.72725 24.05217 25.24747 15.64362
 Median 4.845000 14.11968 26.72115 24.16265 25.35273 15.5601
 Maximum 9.890000 15.31919 27.13176 25.11437 25.77467 16.62742
 Minimum 2.750000 13.56944 26.38228 23.10314 24.65329 14.97784
 Std. Dev. 2.065562 0.416564 0.199492 0.507900 0.301865 0.431823
 Skewness 0.575424 1.122803 0.150238 0.062769 -0.354397 0.687188
 Kurtosis 2.325956 4.314706 2.451738 2.353343 2.119837 2.630434

 Jarque-Bera 2.22348 8.464002 0.488597 0.542407 1.596344 2.531863
 Probability 0.328986 0.014523 0.783254 0.762461 0.450151 0.281976

 Sum 158.4300 423.3622 801.8176 721.5651 757.424 469.3085
 Sum Sq. Dev. 123.7299 5.032250 1.154113 7.480919 2.64256 5.407663

 Observations 30 30 30 30 30 30

0

1

2
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4

5

6

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2013
Observations 30

Mean      -2.72e-14
Median  -0.066123
Maximum  0.719934
Minimum -0.701906
Std. Dev.   0.370977
Skewness   0.049699
Kurtosis   2.205379

Jarque-Bera  0.801628
Probability  0.669775
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Persamaan 2 

 

 

3. Common Effect 

a. Persamaan 1 

 
Dependent Variable: TK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/13/15   Time: 04:08   
Sample: 2008 2013   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 22.42946 11.87575 1.888678 0.0706 

DAU -4.441867 0.530669 -8.370319 0.0000 
PAD 4.515922 0.377944 11.94865 0.0000 

BELMOD -0.464508 0.255476 -1.818209 0.0810 
PKP 0.299188 0.378755 0.789925 0.4370 

     
     R-squared 0.967744     Mean dependent var 5.281000 

Adjusted R-squared 0.962582     S.D. dependent var 2.065562 
S.E. of regression 0.399554     Akaike info criterion 1.154078 
Sum squared resid 3.991093     Schwarz criterion 1.387611 
Log likelihood -12.31117     Hannan-Quinn criter. 1.228787 
F-statistic 187.5094     Durbin-Watson stat 1.551770 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2013
Observations 30

Mean      -8.10e-16
Median  -0.033089
Maximum  0.572736
Minimum -0.402212
Std. Dev.   0.238892
Skewness   0.317963
Kurtosis   2.533569

Jarque-Bera  0.777450
Probability  0.677921

Analisis Tingkat..., Fomeni Reninda Mella, Ak.-IBS, 2015



153 
 

 
 

b. Persamaan 2  

 
Dependent Variable: TE   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/13/15   Time: 04:09   
Sample: 2008 2013   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 22.71150 7.647445 2.969816 0.0065 

DAU -0.718803 0.341727 -2.103444 0.0457 
PAD 1.543268 0.243379 6.341008 0.0000 

BELMOD -0.013796 0.164515 -0.083858 0.9338 
PKP -1.672147 0.243901 -6.855830 0.0000 

     
     R-squared 0.671118     Mean dependent var 14.11207 

Adjusted R-squared 0.618497     S.D. dependent var 0.416564 
S.E. of regression 0.257295     Akaike info criterion 0.273825 
Sum squared resid 1.655018     Schwarz criterion 0.507358 
Log likelihood 0.892631     Hannan-Quinn criter. 0.348534 
F-statistic 12.75377     Durbin-Watson stat 0.611254 
Prob(F-statistic) 0.000009    

     
      

 

4. Fixed Effect 

a. Persamaan 1  

 
Dependent Variable: TK   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/13/15   Time: 04:11   
Sample: 2008 2013   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.428293 15.75667 0.534903 0.5983 

DAU -3.335246 1.009167 -3.304949 0.0034 
PAD 5.018538 0.634737 7.906483 0.0000 

BELMOD -0.415061 0.265294 -1.564529 0.1326 
PKP -1.549054 1.133648 -1.366433 0.1863 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.973314     Mean dependent var 5.281000 
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Adjusted R-squared 0.963148     S.D. dependent var 2.065562 
S.E. of regression 0.396521     Akaike info criterion 1.231148 
Sum squared resid 3.301803     Schwarz criterion 1.651508 
Log likelihood -9.467227     Hannan-Quinn criter. 1.365625 
F-statistic 95.74274     Durbin-Watson stat 1.976069 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

  

b. Persamaan 2 

 
Dependent Variable: TE   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/13/15   Time: 04:12   
Sample: 2008 2013   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.862576 5.892521 1.504038 0.1475 

DAU -0.319957 0.377398 -0.847798 0.4061 
PAD 1.293152 0.237373 5.447773 0.0000 

BELMOD -0.013375 0.099212 -0.134811 0.8940 
PKP -1.084426 0.423950 -2.557908 0.0183 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.908238     Mean dependent var 14.11207 

Adjusted R-squared 0.873281     S.D. dependent var 0.416564 
S.E. of regression 0.148287     Akaike info criterion -0.736011 
Sum squared resid 0.461769     Schwarz criterion -0.315652 
Log likelihood 20.04017     Hannan-Quinn criter. -0.601535 
F-statistic 25.98165     Durbin-Watson stat 1.420584 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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5. Hasil Uji Chow 

a. Persamaan 1 

Redundant Fixed Effects Tests    
Equation: Untitled    
Test cross-section fixed effects   

      
      Effects Test Statistic   d.f.  Prob.   
      
      Cross-section F 1.095998 (4,21) 0.3843  

Cross-section Chi-square 5.687888 4 0.2237  
      
            

Cross-section fixed effects test equation:   
Dependent Variable: TK    
Method: Panel Least Squares    
Date: 09/12/15   Time: 17:23    
Sample: 2008 2013    
Periods included: 6    
Cross-sections included: 5    
Total panel (balanced) observations: 30   

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      C 22.42946 11.87575 1.888678 0.0706  

DAU -4.441867 0.530669 -8.370319 0.0000  
PAD 4.515922 0.377944 11.94865 0.0000  

BELMOD -0.464508 0.255476 -1.818209 0.0810  
PKP 0.299188 0.378755 0.789925 0.4370  

      
      R-squared 0.967744     Mean dependent var 5.281000  

Adjusted R-squared 0.962582     S.D. dependent var 2.065562  
S.E. of regression 0.399554     Akaike info criterion 1.154078  
Sum squared resid 3.991093     Schwarz criterion 1.387611  
Log likelihood -12.31117     Hannan-Quinn criter. 1.228787  
F-statistic 187.5094     Durbin-Watson stat 1.551770  
Prob(F-statistic) 0.000000     
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b. Persamaan 2 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 13.566438 (4,21) 0.0000 

Cross-section Chi-square 38.295083 4 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: TE   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/13/15   Time: 04:26   
Sample: 2008 2013   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 30  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 22.71150 7.647445 2.969816 0.0065 

DAU -0.718803 0.341727 -2.103444 0.0457 
PAD 1.543268 0.243379 6.341008 0.0000 

BELMOD -0.013796 0.164515 -0.083858 0.9338 
PKP -1.672147 0.243901 -6.855830 0.0000 

     
     R-squared 0.671118     Mean dependent var 14.11207 

Adjusted R-squared 0.618497     S.D. dependent var 0.416564 
S.E. of regression 0.257295     Akaike info criterion 0.273825 
Sum squared resid 1.655018     Schwarz criterion 0.507358 
Log likelihood 0.892631     Hannan-Quinn criter. 0.348534 
F-statistic 12.75377     Durbin-Watson stat 0.611254 
Prob(F-statistic) 0.000009    

     
      

 

6. Random Effect 

a. Persamaan 2 

Dependent Variable: TE   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 09/13/15   Time: 04:15   
Sample: 2008 2013   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 5   
Total panel (balanced) observations: 30  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 22.71150 4.407453 5.152977 0.0000 
DAU -0.718803 0.196947 -3.649721 0.0012 
PAD 1.543268 0.140267 11.00239 0.0000 

BELMOD -0.013796 0.094815 -0.145503 0.8855 
PKP -1.672147 0.140568 -11.89567 0.0000 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.148287 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.671118     Mean dependent var 14.11207 

Adjusted R-squared 0.618497     S.D. dependent var 0.416564 
S.E. of regression 0.257295     Sum squared resid 1.655018 
F-statistic 12.75377     Durbin-Watson stat 0.611254 
Prob(F-statistic) 0.000009    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.671118     Mean dependent var 14.11207 

Sum squared resid 1.655018     Durbin-Watson stat 0.611254 
     
      

 

7. Hasil Uji Hausman 

a. Persamaan 2 

Correlated Random Effects - Hausman Test   
Equation: Untitled    
Test cross-section random effects   

      
      

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.   

      
      Cross-section random 54.265751 4 0.0000  
      
      ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.  
      

Cross-section random effects test comparisons:  
      

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.   
      
      DAU -0.319957 -0.718803 0.103641 0.2154  

PAD 1.293152 1.543268 0.036671 0.1915  
BELMOD -0.013375 -0.013796 0.000853 0.9885  

PKP -1.084426 -1.672147 0.159975 0.1417  
      
            

Cross-section random effects test equation:   
Dependent Variable: TE    
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Method: Panel Least Squares    
Date: 09/12/15   Time: 17:32    
Sample: 2008 2013    
Periods included: 6    
Cross-sections included: 5    
Total panel (balanced) observations: 30   

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      C 8.862576 5.892521 1.504038 0.1475  

DAU -0.319957 0.377398 -0.847798 0.4061  
PAD 1.293152 0.237373 5.447773 0.0000  

BELMOD -0.013375 0.099212 -0.134811 0.8940  
PKP -1.084426 0.423950 -2.557908 0.0183  

      
       Effects Specification    
      
      Cross-section fixed (dummy variables)   
      
      R-squared 0.908238     Mean dependent var 14.11207  

Adjusted R-squared 0.873281     S.D. dependent var 0.416564  
S.E. of regression 0.148287     Akaike info criterion -0.736011  
Sum squared resid 0.461769     Schwarz criterion -0.315652  
Log likelihood 20.04017     Hannan-Quinn criter. -0.601535  
F-statistic 25.98165     Durbin-Watson stat 1.420584  
Prob(F-statistic) 0.000000     

      
       

 
8. Hasil Regresi Persamaan  

a. Persamaan 1 

Dependent Variable: TK    
Method: Panel Least Squares    
Date: 09/12/15   Time: 18:08    
Sample: 2008 2013    
Periods included: 6    
Cross-sections included: 5    
Total panel (balanced) observations: 30   

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      C 8.428293 15.75667 0.534903 0.5983  

DAU -3.335246 1.009167 -3.304949 0.0034  
PAD 5.018538 0.634737 7.906483 0.0000  

BELMOD -0.415061 0.265294 -1.564529 0.1326  
PKP -1.549054 1.133648 -1.366433 0.1863  

      
       Effects Specification    
      
      Cross-section fixed (dummy variables)   
      
      R-squared 0.973314     Mean dependent var 5.281000  

Adjusted R-squared 0.963148     S.D. dependent var 2.065562  
S.E. of regression 0.396521     Akaike info criterion 1.231148  
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Sum squared resid 3.301803     Schwarz criterion 1.651508  
Log likelihood -9.467227     Hannan-Quinn criter. 1.365625  
F-statistic 95.74274     Durbin-Watson stat 1.976069  
Prob(F-statistic) 0.000000     

      
       

b. Persamaan 2 

Dependent Variable: TE    
Method: Panel Least Squares    
Date: 09/12/15   Time: 21:59    
Sample: 2008 2013    
Periods included: 6    
Cross-sections included: 5    
Total panel (balanced) observations: 30   

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      C 8.862576 5.892521 1.504038 0.1475  

DAU -0.319957 0.377398 -0.847798 0.4061  
PAD 1.293152 0.237373 5.447773 0.0000  

BELMOD -0.013375 0.099212 -0.134811 0.8940  
PKP -1.084426 0.423950 -2.557908 0.0183  

      
       Effects Specification    
      
      Cross-section fixed (dummy variables)   
      
      R-squared 0.908238     Mean dependent var 14.11207  

Adjusted R-squared 0.873281     S.D. dependent var 0.416564  
S.E. of regression 0.148287     Akaike info criterion -0.736011  
Sum squared resid 0.461769     Schwarz criterion -0.315652  
Log likelihood 20.04017     Hannan-Quinn criter. -0.601535  
F-statistic 25.98165     Durbin-Watson stat 1.420584  
Prob(F-statistic) 0.000000     

      
       

9. Hasil Uji Multikolinearitas 

a. Persamaan 1 dan Persamaan 2 

 PKP PAD DAU BELMOD 
     
     PKP  1.000000  0.835400  0.238530 -0.068615 

PAD  0.835400  1.000000  0.566120  0.081989 
DAU  0.238530  0.566120  1.000000  0.336198 

BELMOD -0.068615  0.081989  0.336198  1.000000 
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10. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

a. Persamaan 1 dan Persamaan 2 

Dependent Variable: LOG(RES2)    
Method: Panel Least Squares    
Date: 09/12/15   Time: 17:53    
Sample: 2008 2013    
Periods included: 6    
Cross-sections included: 5    
Total panel (balanced) observations: 30   

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      C -96.23522 78.04045 -1.233145 0.2290  

DAU 1.608362 3.487245 0.461213 0.6486  
PAD 2.071374 2.483627 0.834012 0.4122  

BELMOD 1.296412 1.678836 0.772209 0.4472  
PKP -1.925545 2.488959 -0.773635 0.4464  

      
      R-squared 0.133673     Mean dependent var -0.818432  

Adjusted R-squared -0.004940     S.D. dependent var 2.619176  
S.E. of regression 2.625637     Akaike info criterion 4.919536  
Sum squared resid 172.3493     Schwarz criterion 5.153069  
Log likelihood -68.79304     Hannan-Quinn criter. 4.994245  
F-statistic 0.964364     Durbin-Watson stat 1.685504  
Prob(F-statistic) 0.444308     

      
       

 
11. Uji Autokol setelah di threatment 
 

a. Persamaan 2 

 
Date: 09/12/15   Time: 21:32    
Sample (adjusted): 2009 2013    
Periods included: 5    
Cross-sections included: 5    
Total panel (balanced) observations: 25   
Convergence achieved after 19 iterations   

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      C -12.30371 13.77965 -0.892890 0.3860  

DAU -0.348849 0.373440 -0.934149 0.3650  
PAD 0.664280 0.195848 3.391819 0.0040  

BELMOD 0.040733 0.065738 0.619621 0.5448  
PKP 1.163589 0.995559 1.168780 0.2607  

AR(1) 0.781538 0.138777 5.631603 0.0000  
      
       Effects Specification    
      
      Cross-section fixed (dummy variables)   
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      R-squared 0.953184     Mean dependent var 14.13197  
Adjusted R-squared 0.925094     S.D. dependent var 0.436028  
S.E. of regression 0.119336     Akaike info criterion -1.124568  
Sum squared resid 0.213617     Schwarz criterion -0.637018  
Log likelihood 24.05710     Hannan-Quinn criter. -0.989342  
F-statistic 33.93348     Durbin-Watson stat 2.476422  
Prob(F-statistic) 0.000000     

      
      Inverted AR Roots       .78    
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