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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejak tahun 2001 otonomi daerah telah dilaksanakan berdasarkan UU 

Nomor 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi 

daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai institusi yang memiliki tanggung 

jawab besar dalam upaya pencapaian tujuan bernegara. Adanya otonomi daerah 

yang berlaku di Indonesia mengharuskan pemerintah daerah untuk secara mandiri 

mengurus segala urusan pemerintahannya.  Pemerintah daerah secara lebih leluasa 

dapat mengatur segala pendapatan dan belanja daerahnya. Penetapan otonomi 

daerah mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkan potensi yang dimiliki 

oleh daerahnya, sehingga pendapatan asli daerah dapat memberikan kontribusi 

yang maksimal untuk peningkatan pendapatan daerah. Adanya kewenangan yang 

lebih luas yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak hanya diindikasikan akan 

mempengaruhi pendapatan daerah, tetapi juga diindikasikan mempengaruhi 

pola/struktur belanja daerah (Setyawan dan Adi, 2008). 

Nanga (2005) dalam Muda (2012) menunjukkan adanya disparitas 

(kapasitas) fiskal yang tinggi antar daerah memasuki era otonomi. Beberapa 

daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber 

penerimaan yang potensial, yang berasal dari pajak, retribusi daerah, maupun 

ketersediaan sumber daya alam yang memadai yang dapat dijadikan sumber 

penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa daerah, otonomi bisa jadi 

menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya tuntutan untuk 

meningkatkan kemandirian daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan ini, 

pemerintah daerah secara rutin menerima bantuan dana dari pemerintah pusat. 

Pada praktiknya saat ini, pemerintah daerah masih tidak bisa terlepas dari  

ketergantungannya kepada pusat. Pendapatan asli daerah masih belum bisa secara 

mandiri memenuhi segala kebutuhan daerah. Hal ini dapat terlihat dari jumlah 

pendapatan pemerintah daerah yang masih didominasi transfer dari pemerintah
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pusat, berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil 

dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya.  

Menurut Halim (2014, hlm. 101) pendapatan asli daerah adalah semua 

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli 

daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi 

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

pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah provinsi memiliki 

kewenangan untuk menerima pajak dari pajak kendaraan bermotor, pajak 

kendaraan di air, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan 

di air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok 

dan menerima retribusi dari urusan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah 

provinsi. 

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Setiaji & Adi (2007), bahwa sebelum 

era otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun 

daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun 

ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah 

ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud 

ketidakberdayaan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah.   

Pada tahun 2016 Indonesia memiliki 34 provinsi, dan Pemerintah Provinsi 

di Indonesia kebanyakan masih belum dapat secara mandiri dalam mengelola 

pemerintahannya. Pada Undang-undang nomor 28 tahun 2009, pendapatan 

provinsi yang berasal dari pajak dan retribusi daerah memang lebih sedikit 

objeknya dibandingkan dengan objek pajak dan retribusi yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota.  

Dengan keterbatasan objek pajak dan retribusi yang dimiliki, pemerintah 

provinsi diharapkan tetap dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya 

dengan mengandalkan cakupan kawasan yang lebih luas dibandingkan dengan 

pemerintah kabupaten/kota. Namun, pada kenyataannya pemerintah provinsi 

masih kerap bergantung pada pendapatan transfer yang diberikan oleh Pemerintah 
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Pusat. Berikut grafik yang menunjukkan tingkat pendapatan transfer pemerintah 

provinsi di Indonesia terhadap jumlah total pendapatan. 

 
Sumber: www.djpk.depkeu.go.id (diolah) 

Grafik 1.1 

% Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan pada Pemerintah 

Provinsi di Indonesia Tahun 2014 

Ketergantungan pemerintah provinsi terhadap transfer dari pemerintah 

pusat terlihat pada nilai persentase pendapatan transfer dengan total pendapatan 

yang melebihi 50%. Apabila nilainya mencapai 50% dapat dikatakan bahwa 

pendapatan transfer masih mendominasi pendapatan provinsi tersebut. 

Berdasarkan grafik 1.1 terlihat bahwa masih terdapat 21 pemerintah provinsi di 

Indonesia yang belum dapat mandiri dalam mengelola pemerintahannya. Bahkan 

terdapat provinsi yang total pendapatan transfernya mencapai lebih dari 90% 

dibandingkan dengan total pendapatan yang diterimanya. 

Nanga (2005) menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam menggali 

pendapatan masih tidak sama. Terdapat daerah yang mampu menggali potensinya 

secara baik, serta terdapat daerah yang tidak mampu menggali potensi secara 

maksimal. Provinsi yang masih kurang maksimal dalam menggali potensinya 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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membuat provinsi tersebut harus bergantung pada transfer yang diberikan oleh 

pemerintah pusat. Pada grafik 1.1 dapat terlihat nilai pendapatan transfer masih 

menjadi menjadi sumbangsih terbesar pada pendapatan pemerintah daerah 

provinsi di Indonesia pada tahun 2014. Dalam mengurangi ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan pendaptan 

asli daerahnya. Berikut grafik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan 

pendapatan asli daerah pada seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2012-2014. 

 
Sumber: www.djpk.depkeu.go.id (diolah) 

Grafik 1.2 

Tingkat Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2014 

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa dari seluruh pemerintah provinsi di 

Indonesia, keseluruhan pemerintah provinsi di Indonesia selalu berusaha untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut terlihat dari nilai 

pendapatan asli daerah premerintah provinsi di Indonesia yang selalu meningkat 

dari tahun 2012 hingga ke tahun 2014. Seperti pendapatan asli daerah tertinggi 

yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, pendapatan asli daerah Provinsi DKI 

Jakarta pada tahun 2012 adalah sebesar 22.040.801 juta rupiah. Pada tahun 

berikutnya, yaitu tahun 2013 pendapatan asli daerahnya naik sebesar 4 triliun 

menjadi sebesar 26.852.192 juta rupiah. Begitu pula pada tahun 2014, pendapatan 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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asli daerah Provinsi DKI Jakarta meningkat menjadi 31.274.216 juta rupiah. 

Usaha pemerintah provinsi dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya 

merupakan sebuah wujud dari usaha pemerintah untuk keluar dari 

ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. 

Menurut Adi (2005) dalam Huda, dkk. (2015) daerah dituntut untuk 

mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk 

mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Bagi daerah yang 

pendapatannya masih didominasi oleh transfer dari pusat, akan menimbulkan 

pengaruh buruk dimasa mendatang mengingat belanja daerah akan semakin 

meningkat di setiap tahunnya. Jika hal ini tidak diikuti dengan peningkatan 

pendapatan asli daerahnya, maka ketergantungan akan dana transfer dari pusat 

akan menimbulkan fenomena fiscal stress.  

Menurut Arnett (2011), pada faktanya tidak ada satu definisipun tentang 

fiscal stress yang diterima secara universal. Artinya, para peneliti sering 

menciptakan definisi sendiri untuk mengakomodasi fokus penelitian atau 

memodifikasi definisi yang digunakan oleh penelitian sebelumnya (Jimenez, 

2009; Rubin and Willoughby, 2009; Sobel and Holcombe, 1996; Maag and 

Merriman, 2007; Alm, et al. 1993; Rubin, 1982). Arnett (2011) mendefinisikan 

fiscal stress sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban 

finansial jangka pendek dan jangka panjang yang timbul dan bisa disertai 

ketidakmampuan meningkatkan pendapatan ataupun menyediakan barang dan jasa 

untuk publik. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Bappenas (2003) dan Setiaji dan 

Adi (2007) tentang peta kemampuan daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) 

dalam era otonomi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan 

potensi pendapatan asli daerahnya sebagai bagian utama dalam penyusunan 

APBD sebagai upaya meminimalkan ketergantungan penerimaan dari pemerintah 

pusat. Dalam kondisi fiscal stress, pemerintah daerah akan mengoptimalkan 

potensi pendapatan daerah sebagai upaya peningkatan pembiayaan daerah. 
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Fiscal stress suatu daerah dapat menyebabkan motivasi untuk daerah 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap transfer dari pusat. Ketika menghadapi fiscal stress 

pemerintah mungkin mencoba untuk meminimalkan penurunan pendapatan 

dengan menaikkan pajak atau retribusi (Arnett, 2011). Pada saat fiscal stress 

tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk 

meningkatkan penerimaan daerahnya (Muda, 2012). Fiscal stress yang tinggi 

membuat pemerintah provinsi berusaha untuk mengoptimalkan segala potensi 

pendapatan daerah yang dimilikinya.   

Menurut Huda, dkk. (2015) pemerintah daerah dituntut untuk 

mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan di daerahnya untuk lebih 

memberikan porsi yang besar pada belanja daerah yang berkaitan langsung 

dengan pelayanan publik ataupun peningkatan prasarana yang mendukung 

percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diwujudkan melalui belanja modal. 

Menurut Halim (2012, hlm. 107) belanja modal merupakan pegeluaran anggaran 

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 

satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang 

memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga 

memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Pada 

akhirnya diharapkan pendapatan asli daerah akan meningkat dan tingkat 

ketergantungan kepada pemerintah pusat akan berkurang. Berikut grafik yang 

menunjukkan tingkat belanja modal pemerintah provinsi di Indonesia dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2014. 
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Sumber: www.djpk.depkeu.go.id (diolah) 

Grafik 1.3 

Tingkat Belanja Modal Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2014 

 Grafik 1.2 menunjukkan tingkat belanja modal pemerintah provinsi di 

Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Setyawan & Adi (2008) 

mengungkapkan dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah harus 

lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya ini akan terus mengalami 

perbaikan sepanjang didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. 

Alokasi belanja yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik diharapkan 

memberikan timbal balik berupa peningkatan peneriamaan pendapatan asli 

daerah, baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lainnya. 

Hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. 

Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran 

pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Pada grafik 1.2 terlihat 

bahwa, hanya 14 pemerintah provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang nilai 

belanja modalnya naik setiap tahunnya. Ini berarti bahwa 20 provinsi lainnya 

masih tidak dapat meningkatkan belanja modalnya. Padahal nilai pendapatan asli 

seluruh provinsi di Indonesia naik dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Seperti 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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pada Provinsi Banten yang belanja modal ditiap tahunnya terus menurun. Pada 

tahun 2012 nilai belanja modalnya adalah sebesar 917.699 juta rupiah. Nilai 

tersebut menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar 813.275 juta rupiah. Tahun 

2014 juga masih terjadi penurunan nilai belanja modal sehingga menjadi 691.484 

juta rupiah.  

Fenomena pertumbuhan belanja modal yang terjadi pada 10 provinsi di 

Indonesia bisa dipengaruhi oleh tingginya tekanan fiskal. Penelitian yang 

dilakukan oleh Setyawan & Adi (2008) menunjukkan adanya hubungan positif 

antara fiscal stress terhadap pertumbuhan belanja modal/ pembangunan. Pada 

penelitian tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa fiscal stress yang tinggi 

semakin mendorong daerah untuk meningkatkan belanja daerahnya. Tingkat 

pembiayaan daerah semakin meningkat pada saat daerah mengalami tekanan 

fiscal stress yang semakin tinggi. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan asli 

daerah akan mempengaruhi fiscal stress di suatu daerah dan pertumbuhan 

pendapatan asli daerah akan mempengaruhi alokasi belanja daerahnya. Hal 

tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Setyawan & 

Priyo Hari Adi (2008) bahwa fiscal stress mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap pertumbuhan PAD. Temuan lain dalam penelitian tersebut adalah fiscal 

stress mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat pertumbuhan belanja 

pembangunan/modal. Selaras dengan hal tersebut, Sari (2015) juga 

mengungkapkan bahwa fiscal stress berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pajak pendapatan daerah.  

Perbedaan tingkat kemandirian suatu provinsi membuat tingkat fiscal 

stress provinsi di Indonesia berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Setyawan dan Adi (2008) juga menunjukkan bahwa fiscal stress mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap tingkat pertumbuhan belanja pembangunan/modal. 

Berdasarkan penelitian tersebut maka tingkat pendapatan asli daerah akan 

menentukan tingkat fiscal stress suatu daerah. Selaras dengan hal tersebut, Huda, 

dkk. (2015) dalam penelitiannya juga mendapatkan hasil bahwa fiscal stress 

berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Namun, Muda (2012) 
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mengungkapkan hal yang berbeda, bahwa pertumbuhan belanja modal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress. 

Pada penelitian sebelumnya, kebanyakan peneliti menggunakan alat ukur 

upaya pajak (tax effort) dalam menilai fiscal stress. Pada penelitian kali ini, 

peneliti mencoba menggunakan alat ukur fiscal stress yang diperkenalkan oleh 

Skidmore & Scorsone (2010), yaitu bergantung pada perbedaan antara biaya yang 

berubah dari penyediaan pelayanan publik (realisasi belanja) dan pertumbuhan 

pendapatan yang sebenarnya (realisasi pendapatan) untuk mengukur fiscal stress. 

Penelitian ini juga mencoba untuk menkaji fiscal stress yang terjadi pada 

pemerintah provinsi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Fiscal Stress Terhadap 

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal Pada 

Provinsi Di Indonesia” Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2012-

2014.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh  fiscal stress terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah pada provinsi di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh fiscal stress terhadap pertumbuhan Belanja Modal 

pada provinsi di Indonesia? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana fiscal stress 

dapat mempengaruhi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal 

pada provinsi di Indonesia. 
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1.3.2 Tujuan Penelitian 

 Dari perumusan masalah diatas, tujuan umum dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan bagaimana pertumbuhan pendapatan asli daerah, 

pertumbuhan modal, dan fiscal stress yang terjadi pada pemerintah provinsi di 

Indonesia. Selain itu, dapat diketahui pula tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

antara lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh fiscal stress terhadap 

pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada provinsi di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh fiscal stress terhadap 

pertumbuhan Belanja Modal pada provinsi di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini disusun dengan 

harapan dapat memberikan manfaat pada: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam 

kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik. Diharapkan 

pula, penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan pada bidang keuangan 

daerah sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan 

masukan untuk Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi di Indonesia 

dalam mengatasi masalah tekanan anggaran (fiscal stress). 

1.5 Stuktur Organisasi Skripsi 

 Adapun struktur organisasi dari penelitian skripsi ini antara lain: 

1. Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas: 

i. Latar Belakang 

ii. Rumusan Masalah 

iii. Maksud dan Tujuan 

iv. Manfaat Penelitian 
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v. Struktur Organisasi Skripsi 

2. Bab II Kajian Pustaka, yang terdiri atas: 

i. Tinjauan Teoritis, dengan sub bab: 

a. Fiscal Stress 

b. Pendapatan Asli Daerah 

c. Belanja Modal 

d. Pengaruh Fiscal Stress terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli 

Daerah 

e. Pengaruh Fiscal Stress terhadap Pertumbuhan Belanja Modal 

f. Penelitian Terdahulu 

ii. Kerangka Pemikiran 

iii. Hipotesis 

3. Bab III Metode Penelitian, yang terdiri atas: 

i. Objek Penelitian 

ii. Metode Penelitian, dengan sub bab: 

a. Desain Penelitian 

b. Populasi dan Sampel Penelitian 

c. Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

d. Teknik Pengumpulan Data 

e. Teknik Analisis Data, dengan sub bab: 

• Statistik Deskriptif 

• Teknik Analisis Data Regresi Data Panel 

• Uji Hipotesis 

• Rancangan Pengujian Hipotesis 

4. Bab IV Temuan dan Pembahasan  

5. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

 


