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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Muda (2012) melakukan penelitian dengan hasil analisis menunjukkan bahwa 

secara simultan pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja modal/pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi/PDRB berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress di 

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan, secara parsial hanya variabel 

pertumbuhan PAD yang berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress di 

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

Huda (2015) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa 

kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio ketergantungan, derajat 

desentralisasi fiskal, rasio ruang fiskal, serta fiscal stress dan kepadatan penduduk 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara parsial dari penelitian ini 

diketahui bahwa fiscal stress berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja 

modal dengan hubungan yang positif. 

Oktavina, dkk (2017) melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan 

bahwa desentralisasi pengeluaran dan fiscal stress berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan daerah. Sementara, desentralisasi pendapatan dan 

pendapatan antar pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

keuangan daerah. 

Septira dan Prawira (2019) melakukan penelitian dengan hasil ditemukan 

bahwa pertumbuhan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan 
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PDRB berpengaruh terhadap fiscal stress sedangkan, pertumbuhan belanja modal 

tidak berpengaruh terhadap fiscal stress. 

Scorsone (2014) melakukan penelitian hasil ditemukan bahwa pengeluaran di 

pemerintah umum, pekerjaan umum, taman dan rekreasi sangat responsif terhadap 

tekanan fiskal atau fiscal stres. Pengeluaran modal yang dimiliki sangat rentan, 

tetapi pengeluaran layanan untuk publik sangatlah penting. 

B. Landasan Teori 

1. Fiscal Stress atau Tekanan Fiskal 

Tidak ada satu definisipun tentang fiscal stress yang diterima secara universal 

(Arnet, 2011). Sehingga dapat dikatakan bahwa para peneliti sering menciptakan 

definisi sendiri untuk mengakomodasi fokus penelitian atau memodifikasi definisi 

yang digunakan oleh penelitian sebelumnya antara lain Jimenez 2009, Rubin and 

Willioughby 2009, Sobel and Holcombe 1996a, Maag and Merriam 2007, Alm et 

al 1993, Rubin 1982 (Arnett, 2011). Fiscal stress merupakan ketidakmampuan 

pemerintah (daerah) untuk memenuhi kewajiban finansial baik jangka pendek 

maupun jangka panjangnya termasuk kemampuan meningkatkan penerimaan 

daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik yang 

dibutuhkan warga masrayakatnya (Arnett, 2011). 

Fiscal stress dapat diindikasikan ketika pengeluaran daerah dalam hal ini 

belanja modal mengalami peningkatan, namun jika tidak diimbangi dengan adanya 

sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat memicu terjadinya 

kondisi fiscal stress (Shamsub dan Akoto, 2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

untuk mengurangi terjadinya fiscal stress maka pemerintah daerah harus 
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mengurangi laju pertumbuhan pengeluaran sejalan dengan tingkat pertumbuhan 

pendapatan daerah. Di mana fiscal stress semakin tinggi apabila adanya tuntutan 

peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan pribadi 

(potensi dalam daerah) untuk membiayai pengeluaran yang ada. Ketersediaan 

sumber-sumber daya daerah yang berpotensi dan kesiapan daerah dalam 

mengelolanya menjadi faktor penting keberhasilan dalam era otonomi. 

Shamsub dan Akoto (2004) mengelompokkan penyebab terjadinya fiscal 

stress ke dalam 3 (tiga) kelompok, antara lain: 

1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan fiscal stress. 

Penyebab utama terjadinya fiscal stress adalah kondisi ekonomi seperti 

pertumbuhan yang menurun dan resesi. 

2. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri 

sebagai penyebab utama timbulnya fiscal stress. Kemunduran industri 

menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa meningkat, hal 

ini dapat menyebabkan fiscal stress (Yu dan Korman, 1987). 

3. Menerangkan fiscal stress sebagai fungsi politik dan faktor-faktor keuangan 

yang tidak terkontrol. Sebagian dari peran ketidakefisienan birokrasi, 

korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja untuk 

kesejahteraan sebagai penyebab fiscal stress (Ginsberg, 2004). 

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya 

kemandirian daerah, maka diharapkan daerah dapat mengurangi ketergantungan 

terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini, PAD merupakan wujud komponen utama 
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pembiayaan daerah yang sangat ideal untuk digunakan dalam mencukupi 

kebutuhan daerah. Namun semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, pemerintah daerah mengalami hambatan. 

Keberadaan undang-undang tersebut seringkali dinilai menjadi disinsentif bagi 

daerah, karena membatasi daerah untuk melakukan ektensifikasi pajak-pajak 

daerah. 

Pada saat fiscal stress tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi 

penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan 

Akoto, 2004). Sehingga, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan 

kondisi fiscal stress. Upaya pajak (Tax Effort) adalah diukur melalui perbandingan 

antara hasil penerimaan (realisasi) pajak daerah dengan PDRB (Saruc dan Sagbas, 

2008). Upaya pajak menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan 

pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. 

Potensi dalam hal ini merupakan seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah 

daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. Upaya pajak yang 

tinggi dapat mencerminkan tingkat fiscal stress yang kebih besar. Di mana 

permintaan jasa tertentu melebihi sumber atau pendapatan yang ada. Jika PDRB 

suatu daerah mengalami peningkatan, maka kemampuan daerah dalam membayar 

(ability to pay) pajak juga akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar 

penerimaan pajak meningkat. 

Ada tiga pendekatan yang umum digunakan dalam mengukur kesehatan 

fiskal (Bahl, 1984), yaitu: 
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1. Pendekatan pertama ditekankan pada posisi surplus atau defisit (pendapatan 

dikurangi pengeluaran). 

2. Pendekatan kedua untuk membandingkan pemerintah daerah yang didasarkan 

pada penetapan indikator tekanan fiskal (indikator ekonomi, sosial, 

demografi, dan indikator keuangan. 

3. Pendekatan ketiga memfokuskan pada indikator tekanan keuangan. 

Fiscal stress dapat diukur melalui peningkatan PAD yang dirumuskan dengan 

realisasi PAD dibandingkan dengan potensi PAD dibagi 100% (Rechovsky, 2003). 

Berbeda halnya dengan yang dikaji oleh Arnett (2011), terdapat 5 (lima) kategori 

besar pengukuran fiscal stress di tingkat daerah (state) yaitu: defisit anggaran 

(budget deficits), saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (year-end 

unreserved budget balance), peningkatan pajak relatif terhadap trend pengeluaran 

(tax increases relative to spending trends) dan rasio keuangan (financial ratios). 

2. Kinerja Keuangan Daerah 

Kinerja (performance) diartikan sebagai hasil seorang pekerja, sebuah proses 

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut 

harus dapat diukur dengan dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan 

(Sedarmayanti, 2003:64). Pengukuran kinerja (measurement) dapat diartikan 

sebagai suatu indikator keuangan maupun non keuangan dari suatu pekerjaan yang 

dilaksanakan atau hasil dari suatu pencapaian aktivitas tertentu maupun pencapaian 

suatu unit organisasi. Perngukuran kinerja merupakan salah satu wujud 

akuntabilitas, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus 

dicapai, dengan kata lain data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan 
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program selanjutnya. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem 

yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi 

melalui alat ukur finansial dan non finansial (Mardiasmo, 2002:121). 

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil suatu pekerjaan 

di bidang keuangan daerah antara lain meliputi penerimaan dan belanja daerah 

daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui kebijakan 

atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Untuk 

mengukur suatu kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan 

daerahnya dapat digunakan dengan salah satu alat analisis yaitu dengan melakukan 

analisi rasio keuangan terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 

yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Pada dasarnya yang dijadikan sebagai 

indikator kinerja terdapat 2 (dua) hal yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja. 

Kinerja anggaran adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh DPRD untuk 

mengevaluasi kinerja kepala daerah. Sedangkan anggaran kinerja adalah sebuah 

instrumen yang digunakan oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja 

yang ada dibawah kendali daerah selaku manajemen eksekutif. Inti dari pengukuran 

kinerja organisasi pemerintah adalah value for money (Mardiasmo 2002:139). 

Dimana value for money merupakan konsep pendekatan pengukuran kinerja yang 

biasanya dinyatakan dengan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Indikator 

kinerja sangat penting adanya karena dapat memberitahukan seberapa efisienkah 

suatu program kerja yang telah dilaksanakan. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah antara 

lain: 
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang 

berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:96). PAD merupakan 

pendapatan yang diperoleh daerah yang diperoleh berdasarkan Peraturan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 PAD bertujuan memberikan 

kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan 

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi. 

Adapun PAD dipisahkan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan sesuai 

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah antara lain: 

− Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan ditetapkan melalui peraturan daerah. 

− Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran 

karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah. Dengan kata 

lain retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan 

sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara 

langsung dan nyata. 

− Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu 

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, mencakup laba atas penyertaan modal pada 



16 
 

perusahaan milik daerah / BUMD, laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik negara / BUMN, laba atas penyertaan modal pada 

perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat 

− Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari 

lain-lain milik pemerintah daerah (Pemda). 

2. Dana Perimbangan 

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari 

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mmbiayai kebutuhan daerah (Halim, 

2002). Dalam  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan 

terdiri dari: 

− Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 

presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

− Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu 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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− Dana Alokasi Khusu (DAK), yaitu dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah yang sesuai dengan periode nasional. 

3. Belanja Modal 

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 (Halim, 

2004: 73). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 

yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan 

aset tetap lainnya.  

4. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 

bidang perekonomian yang berakibat pada meningkatnya produksi barang 

dan jasa serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya 

produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari 

peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap 
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tahunnya, sedangkan PDRB dapat diukur atas dasar harga konstan di suatu 

daerah (Maryanti dan Endrawati, 2009). PDRB dapat digunakan sebagai 

gambaran kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang 

dimilikinya. Maka dari itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh setiap 

daerah memiliki perbedaan tergantung kepada potensi sumber daya alam 

dan faktor produksi yang dimiliki daerah tersebut. 

5. Ukuran Legislatif 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah anggota legislatif yang 

bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat 

mengalokasikan anggaran yang ada untuk di dayagunakan dengan baik. 

DPRD di harapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah 

daerah sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah 

daerah. Namun dewasa ini DPRD banyak yang lalai akan tugas dan 

wewenang yang harus dilakukan sehingga berdampak pada buruknya 

kinerja pemerintah daerah yang menyebabkan semakin rendahnya 

kesejahteraan masyarakat. 

Kinerja keuangan dapat diukur menggunakan beberapa rasio, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan suatu 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat (Utama, 2008). Semakin tinggi rasio 

kemandirian, maka menujukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap 

bantuan baik pihak pemerintah pusat atau provinsi semakin rendah sehingga 
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akan berpengaruh terhadap semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam 

membayar pajak dan retribusi daerah dan menggambarkan tingkat 

kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Secara sederhana menurut Halim 

(2007) rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =
𝑃𝐴𝐷

𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎𝑢𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
× 100% 

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Kemandirian 

Kemampuan 

Daerah 

Kemandirian (%) Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0 - 25 Instruktif 

Rendah 25 – 50 Konsultatif 

Sedang 50 – 75 Partisipatif 

Tinggi 75 - 100 Delegatif 

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

2. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan 

yang ditargetkan. Dengan kata lain rasio efektivitas menggambarkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli 

daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas merupakan tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh 

pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi 
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pendapatan dan anggaran pendapatan, dalam satuan persen (Utama, 2008). 

Secara sederhana menurut Mahmudi (2010) rasio efektivitas dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝐵𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑅𝑖𝑖𝑙 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas 

Presentase Efektivitas Kriteria 

Diatas 100 Sangat Efektif 

90 – 100 Efektif 

80 – 90 Cukup Efektif 

60 -80 Kurang Efektif 

Dibawah 60 Tidak Efektif 

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

3. Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

atau prestasi yang dicapai oleh pemerinah daerah yang diukur dengan 

membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah 

ditetapkan, dalam satuan persen (Utama, 2008:30). Suatu kegiatan 

dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan 

tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya(input) yang terendah 

atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Mahsun,2006). 
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Secara sederhana menurut Mahmudi (2010) rasio efisiensi dapat 

diformulasikan sebagai berikut: 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
× 100% 

Tabel 2.3Kriteria Rasio Efisiensi 

Presentase Efisiensi Kriteria 

100 keatas Tidak Efisien 

90 – 100 Kurang Efisien 

80 – 90 Cukup Efisien 

60 -80 Efisien 

Dibawah 60 Sangat Efisien 

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan 

ekonomi di suatu wilayah (bps.go.id). Disuatu wilayah, perekonomian dapat 

dikatakan tumbuh dan berkembang jika barang dan jasa yang diproduksi pada 

periode ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, yang kemudian 

diturunkan menjadi nilai tambah. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 

(tiga) pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang 

disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan/rill (bps.go.id). PDRB atas 

dasar harga berlaku (ADHB) atau yang sering disebut dengan PDRB nominal 
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disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dan bertujuan 

untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 

(ADHK) atau PDRB rill disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan 

untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. 

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola 

sumber daya alam yang dimilikinya. Maka dari itu, besaran PDRB yang dihasilkan 

dari setiap daerah (provinsi) sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam 

dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-

faktor tersebut menyebabkan PDRB antar daerah bervariasi. Dalam perekonomian 

di suatu negara, setiap sektor tergantung pada sektor yang lain, satu sama lain saling 

membutuhkan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya (output). 

Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, 

hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa (Muda, 2012). 

4. Belanja Modal 

Belanja modal daerah merupakan bagian dari belanja daerah yang termasuk 

sebagai pengeluaran pemerintahan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah bahwa, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 telah 

dijelaskan definisi belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum 

negara / daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
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Sedangkan belanja modal yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Standar Akutansi Pemerintahan yaitu belanja modal adalah 

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

(Halim,2013). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan 

bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian 

/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, 

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 bahwa, 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 sifatnya rutin 

seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja 

modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti 

peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. 

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 

2006), antara lain: 

a. Belanja Modal Tanah 
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Belanja modal tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk 

pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa 

tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan 

sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengen perolehan hak atas 

tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang 

digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan 

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya yang 

digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan 

bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang 

digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan, 

pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang 
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menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam 

kondisi siap pakai. 

e. Belanja Modal Fisik Lainnya 

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan 

untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / 

pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat 

dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja 

ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembeliaan barang-barang kesenian, 

barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, 

buku-buku dan jurnal ilmiah. 

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah. 

Pendapatan Asli Daerah  (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal 

dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2008). Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

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

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

pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2004). Dalam Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 3004 Pasal 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya 

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi 4 

(empat) jenis pendapatan (Halim,2008), antara lain: 

a. Pajak Daerah 

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah. Menurut undang-undang tersebut, pendapatan pajak untuk 

provinsi meliputi obyek pendapatan berikut: 

1) Pajak kendaraan bermotor 

2) Bea balik nama kendaraan bermotor 

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 

4) Pajak kendaraan diatas air 

5) Pajak air dibawah tanah 

6) Pajak air permukaan 

Selanjutny, jenis pajak kabupaten / kota tersusun atas: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

7) Pajak Parkir 

b. Retribusi Daerah 
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Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi 

daerah. Bardasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk provinsi, jenis pendapatan ini meliputi 

objek pendapatan berikut: 

1) Retribusi pelayanan kesehatan 

2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

3) Retribusi biaya cetak peta 

4) Retribusi pengujian kapal perikanan 

Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten / kota meliputi 

obyek pendapatan berikut: 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil 

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

6) Retribusi Pelayanan Pasar 

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

10) Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus 

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

12) Retribusi Tera / Tera Ulang 
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13) Retribusi Pelayanan Pendidikan 

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

15) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

16) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 

17) Retribusi Tempat Pelelangan 

18) Retribusi Terminal 

19) Retribusi Tempat Khusus Parkir 

20) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

21) Retribusi Rumah Potoh Hewan 

22) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

23) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

24) Retribusi Penyebrangan di Air 

25) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

26) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

27) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol 

28) Retribusi Izin Gangguan 

29) Retribusi Izin Trayek 

30) Retribusi Izin Usaha Perikanan 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelollan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Jenis pendapatan dirinci menurut onyek yang mencakup: 
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1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / 

BUMD 

2) Bagian laba tas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah 

/ BUMN 

3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau 

kelompok usaha masyarakat 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain 

milik Pemerintah Daerah (Pemda). Rekening ini disediakan untuk 

mengakuntansikan penerimaan daerah selainnya diatas. Jenis pendapatan ini 

meliputi onyek pendapatan berikut: 

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 

2) Jasa giro 

3) Pendapatan bunga 

4) Penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing 

5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah 

6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 

7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

8) Pendapatan denda pajak daerah 

9) Pendapatan denda retribusi 

10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 
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11) Pendapatan dari pengembalian 

12) Pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum 

13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 

e. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Pada peraturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri 

(Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002, pendapatan ini dikelompokkan dalam 

jenis pendapatan bantuan dana kontinjensi / penyeimbang dari pemerintah 

dan dana darurat. 

Sesuai dengan peraturan terbaru Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, 

pendapatan ini dbagi menurut jenis pendapatan yang mencakup: 

1) Pendapatan hibah 

2) Pendapatan danan darurat 

3) Pendapatan lainnya 

6. Peran Pemerintah 

Pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur perekonomian pada 

suatu negara. Peranan pemerintah yang sangat besar dalam sistem perekonomian 

sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti yang 

dikemukakan oleh Adam Smith (Firstanto, 2015). Teori tentang pemerintahan yang 

dikemukakan oleh Adam Smith yang membahas tentang tiga peran terpenting dari 

pemerintah antara lain: 

a. Peran untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. 

b. Peran untuk menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya. 
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c. Peran untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan sektor 

swasta. 

Adam Smith menyadari bahwa pasar tidak dapat menyediakan beberapa 

barang publik yang mana terlalu mahal apabila diusahakan sendiri penyediannya 

oleh individu. Dalam hal ini, dengan kemajuan serta perkembangan di setiap negara 

tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis 

murni. Sebagai konseptor sistem kapitalis murni, Adam Smith menganggap bahwa 

dalam perekonomian kapitalis setiap individu yang paling tahu apa yang dianggap 

paling baik bagi dirinya untuk dilaksanakan. Namun prinsip kebebasan ekonomi 

dalam prakteknya menghadapi benturan kepentingan karena tidak adanya 

koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing 

individu. Hal tersebut menyebabkan pemerintah berperan untuk mengatur, 

memperbaiki atau mengarahkan aktivitas sektor swasta. Dalam perekonomian 

modern, peranan pemerintah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan besar, yaitu: 

a. Peranan alokasi 

b. Peranan distribusi 

c. Peranan stabilisasi 

Peranan pemerintah yang semakin besar dalam perekonomian tidak dapat 

dilepaskan dari kegagalan pasar (market failure). Kegagalan pasar ini yang pada 

mulanya menjadi latar belakang dirasa perlunya campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian. Dalam ekonomi pasar yang dikenadlikan oleh pemerinyah yang 

dipilih secara demokratis, hanya ada dua alasan bagi pemeintah untuk masuk ke 

dalam aktivitas masyarakat, yaitu: social equity dan kegagalan pasar (Barton, 2000 
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dalam Sasana, 2004). Peran utama pemerintah secara garis besar adalah: 1) peran 

alokasi sumber daya, 2) peran regulator, 3) peran kesejahteraan sosial, 4) peran 

mengelola ekonomi makro (Barton 2000, dalam Sasana, 2004). Penjelasan keempat 

peran pemerintah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut 

dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik 

dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 

b. Peran regulator. Hal ini mencakuo undang-undang dan tata tertib yang 

dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia 

bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak 

kepemilikan pribadi. 

c. Peran kesejahteraan sosial. Mencakup kebijakan-kebijakan yang 

mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti 

perpajakan, jaminan sosial (transfer payment) dan penyediaan sejumlah 

barang publik campuran bagi masyarakat. 

d. Peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara 

umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan 

yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full 

employment, inflasi yang rendah dan stabilitas neraca pembayaran. 

7. Kegagalan Pasar 

Peran pemerintah mutlak diperlukan dalam setiap bentuk atau sistem 

perekonomian di suatu negara. Peran pemerintah tidak hanya untuk menyediakan 
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barang publik melainkan juga mengalokasikan barang produksi maupun konsumsi, 

memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas ekonomi serta 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan peran-perannya tersebut, 

pemerintah tidak selalu berhasil. Apabila peran pemerintah sebagai alat untuk 

menjaga keseimbangan distribusi pendapatan dam kesejahteraan tidak berjalan 

dengan baik, maka akan berdampak terhadap terjadinya kegagalan pasar (market 

failure). 

Kegagalan pasar telah terjadi dan tersebar luas di negara berkembang. 

Kegagalan pasar (market failure) secara sederhana dapat diartikan dengan 

kegagalan pasar dalam mencapai efisiensi alokasi sumber daya pada masyarakat. 

Pengertian tersebut tidak mutlak, tergantung bagaimana suatu sistem yang 

diterapkan pada suatu negara. Sebagaimana Jepang mengartikan kegagalan pasar 

sebagai kondisi dimana mekanismen pasar tidak mampu mencapai tujuan yang 

ditetapkan pemerintah, sehingga pasar menjadi tidak memadai dalam penyediaan 

infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pengiriman layanan penting 

bagi masyarakat (Firstanto, 2015). 

Dalam teori tradisional kegagalan pasar menggambarkan kegagalan pasar 

sebagai kondisi dimana terjadi kerugian atau kehilangan alokasi atau efisiensi. 

Ketika hasil dari pasar tidak optimal atau kurang efisien, akan menyebabkan 

ekternalitas. Terdapat tiga tipe pasar yang tidak efisien, antara lain: (1) product mix 

inefficiency, dimana pasar memproduksi sangat banyak satu barang atau sedikit 

barang yang lain, (2) exchange inefficiency, dimana beberapa barang yang 

diproduksi di pasar tidak mampu mencapai keinginan dari individu, dan (3) 
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production inefficiency, ketika produksi suatu barang menjauhi dari batas 

kemungkinan produksi. 

 

Sumber: Firstanto, 2015 

Gambar 2.1 Inefisiensi Alokasi Sumber Daya Sebagai Wujud Kegagalan Pasar 

Gambar diatas menunjukkan grafik salah satu wujud kegagalan pasar akibat 

perilaku monopolis di pasar monopoli. Keadaan monopoli mendistrorsi alokasi 

sumber daya. Monopoli secara sengaja membatasi produksi, dalam rangka untuk 

memaksimalkan keuntungan. Dari grafik diatas dapat dilihat, bahwa monopoli 

memproduksi barang jauh lebih kecil seperti yang terjadi di pasar persaingan 

sempurna sebesar Q**. Selisih dari Q**-Q* mencerminkan ketidakefisienan atau 

munculnya deadweight loss, yaitu hilangnya bagian surplus konsumen. Selisih 

antara harga dan biaya marginal menunjukkan bahwa pada tingkat output yang 

memaksimalkan keuntungan, konsumen mau untuk membayar lebih mahal untuk 

unit tambahan dari pada biaya untuk memproduksi output tersebut. 
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Pada saat ini dapat dikatakan tidak ada satu negarapun yang dalam melakukan 

aktivitas perekonomian secara bebas dari campur tangan pemerintah. 

Kecenderungan tersebut juga terjadi di negara yang perekonomiannya paling liberal 

atau kapitalis sekalipun (Firstanto, 2015). Hal tersebut apabila ditinjau dari sejarah, 

merupakan siklus yang terus berputar. Pada masa Merkantilisme dimana peran 

pemerintah cukup dominan dalam perekonomian mengalami kegagalan yang 

ditandai dengan lahirnya teori Klasik Adam Smith, kemudian diganti dengan peran 

swasta yang begitu dominan dalam perekonomian suatu negara. Namun, peran 

swasta tersebut juga menemui kegagalan yang dikenal dengan kegagalan pasar 

(market failure). Hal tersebut ditandai dengan adanya depresi besar akibat 

mekanisme pasar yang tidak berjalan dengan mestinya, yang pada akhirnya 

pemerintah diharapkan untuk memainkan peran dalam perekonomian. 

8. Teori Rostow dan Musgrave 

Rostow dan Musgrave mengemukakan model pembangunan tentang 

perkembangan pengeluaran pemerintah. Model ini menghubungkan perkembangan 

pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang 

dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal 

terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total 

investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan 

seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Selanjutnya pada tahap menengah 

terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada 
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tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Semakin besar peran swasta 

dalam perekonomian, akan banyak menimbulkan kegagalan pasar. 

Musgrave berpendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap 

GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap 

GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan 

bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-

pengeluaran pemerintah untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, 

program pelayanan kesehatan masyarakat. 

9. Teori Adolf Wanger 

Dalam teori Adolf Wanger menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan 

kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wanger 

disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu 

semakin meningkatnya peran pemerintah dalam aktivitas perekonomian 

masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wanger mengatakan bahwa dalam suatu 

perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat secara relatif, pengeluaran 

pemerintah juga akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus 

mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, 

kebudayaan dan sebagainya. 

Berhubungan dengan hukum Wanger, dapat dilihat beberapa penyebab 

semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi 

pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, 

meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum 

Wanger dapat diformulasikan sebagai berikut: 
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𝑃𝑃𝑘𝑃
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𝑃𝑘𝑃𝑃𝑛

𝑃𝑃𝐾𝑛
 

PPkP         : Pengeluaran pemerintah per kapita 

PPK          : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 

1,2, .... n   : jangka waktu (tahun) 

 

Sumber: Prasetya, 2012. 

Gambar 2.2 Kurva dalam Teori Wanger 

Teori Wanger pandangannya berdasar pada teori yang disebut organic theory 

of state yaitu teori organis yang mengganggap pemerintah sebagai individu yang 

bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva 2.2 diatas menunjukkan 

secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. 

10. Teori Peacock dan Wiseman 

Teori ini didasarkan pada suatu analisis penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah. Pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluarannya 

dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat 

tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran 
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pemerintah yang semakin besar tersebut. Dengan ditingkatkannya penerimaan 

pajak, akan menyebabkan pengeluaran pemerintah juga akan semakin meningkat. 

Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah 

yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin 

besar. 

Dalam teori Peacock dan Wiseman, mereka mendasarkan teori bahwa 

masyarakan mempunyai suatu tingkat toleransi pajak. Toleransi pajak merupakan 

suatu dingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang 

dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga 

masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai 

aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat 

untuk membayar pajak. Tingkat toleransi tersebut merupakan sebuah kendala bagu 

pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. 

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement 

effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan 

pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tersebut tidak hanya cukup 

dibiayai semata-mata dengan penerimaan pajak, sehinga pemerintah harus 

meminjam dana dari luar negeri. Setelah gannguan teratasi, akan muncul kewajibab 

melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin 

bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban 

baru tersebut yaitu melunasi utang dan membayar bunga. Akibat lebih lanjut adalah 

pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah teratasi 

atau berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan 
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setelah terjadinya perang dan ini disebut dengan efek inspeksi (inspection effect). 

Adanya gangguan sosial juga akan berdampak pada terjadinya konsentrasi kegiatan 

ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek iniliah yang 

disebut dengan efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek 

tersebut akan menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah 

perang selesai tingkat pajak tidak akan menurun kembali pada tingkat sebelum 

terjadi perang. Adanya dampak eksternal tersebut digambarkan dalam bentuk kurva 

dibawah ini: 

 

Sumber: Prasetya, 2012. 

Gambar 2.3 Kurva dalam Teori Peacock dan Wiseman 

Dalam keadaan normal t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase 

terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada 

tahun t terjadi perang, maka pengeluaran pemerintah akan meningkat sebesar AC 

dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah 

perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini 
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disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk 

mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan 

pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wnger, perkembangan pengeluaran 

pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti 

kurva dibawah yaitu berbentuk seperti tangga. 

 

Sumber: Prasetya, 2012 

Gambar 2.4 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wanger, Rostow dan Musgrave 

digambarkan dalam bentuk kurva ekspinensial, sedangkan teori Peacock dan 

Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam 

kurva seperti bentuk tangga. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kendala 

toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang 

ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya 

walaupun pemerintah senantiasa ingin menaikkan pengeluarannya. Di sisi lain ada 

fenomena di mana penerimaan pemerintah yang terbatas seiring dengan 
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pengeluaran daerah yang semakun meningkat, fenomena tersebut dikenal dengan 

Fiscal Stress. 

11. Defisit Anggaran 

Keynesian berpendapat bahwa defisit anggaran mempengaruhi 

perekonomian. Diasumsikan bahwa pelaku ekonomi mempunyai pandangan jangka 

pendek (myopic) , hubungan antar generasi tidak erat, serta tidak semua pasar selalu 

dalam posisi keseimbangan. Pengertian defisit anggaran dalam teori makro, dapat 

dipahami dari perekonomian tertutup. Di mana dalam perekonomian tertutup 

dengan adanya tindakan fiskal pemerintah, pendapatan nasional terdiri dari: 

Y = C + I + G     (persamaan 1) 

Dimana: 

Y : Pendapatan Nasional 

C: Pengeluaran Konsumsi 

I : Pengeluaran Investasi 

G: Pengeluaran Pemerintah 

Dari pendapatan tersebut, oleh penerima pendapatan sebagian digunakan 

untuk membayar pajak kepada pemerintah. Namun sebaliknya kepada orang-orang 

atau badan-badan tertentu pemerintah memberikan uang tanpa mengharapkan 

adanya balas jasa yang  langsung atau disebut dengan transfer pemerintah 

(goverment transfer). Pendapatan setelah diperhitungkan dengan penerimaan 

transfer dari pemerintah dan pajak yang harus diserahkan kepada pemerintah 

disebut dengan disposible income, yaitu pendapatan yang sudah siap dipakai untuk 

konsumsi dan saving. 
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Yd = Y + Tr – Tx     (persamaan 2) 

Dimana: 

Yd : Pendapatan Disposibel 

Tr : Transfer Pemerintah 

Tx : Pajak 

Dari persamaan 2 dapat diturunkan persamaan: 

Y = Yd – Tr +Tx     (persamaan 3) 

Mengingat bahwa disposibel income tersebut digunakan untuk konsumsi 

dan sisanya saving, maka dapat ditulis: 

Yd = C + S     (persamaan 4) 

Dimana: 

C: Konsumsi 

S: Saving 

Kemudian persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 3, sehingga diperoleh: 

C + I + G = Yd – Tr + Tx    (persamaan 5) 

Dengan memperhatikan persamaan 4, dapat ditemukan: 

C + I + G = C + S – Tr + Tx    (persamaan 6) 

Ini berarti: 

I + G + Tr = S + Tx     (persamaan 7) 

Dalam perekonomian dengan adanya tindakan fiskal, untuk ekuilibriumnya  

pendapatan nasional, syarat terpenuhinnya kesamaan  S = I tidak berlaku. Meskipun 

S tidak sama dengan I, asalkan S + Tx = I + G + Tr maka pendapatan nasional akan 

ada dalam keadaan ekuilibrium. Seperti halnya dengan tidak perlunya saving sama 
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dengan investasi untuk seimbangnya pendapatan nasional, anggaran belanja negara 

pun tidak perlu seimbang.  Pendapatan nasional mungkin ada dalam keadaan 

ekuilibrium meskipun anggaran belanja dalam keadaan daefisit ( Tx < G + Tr) 

ataupun dalam keadaan surplus (Tx > G + Tr). 

C. Hubugan Antar Variabel 

1. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Fiscal Stress 

Penelitian yang dilakukan Purnaninthesa (2006) menunjukkan bahwa fiscal 

stress berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Rizky (2015) menunjukkan bahwa fiscal stress secara signifikan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur sebelum dan 

sesudah krisis. Setiap daerah dituntut untuk untuk mengoptimalkan setiap potensi 

maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi tingkat 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pada saat tingkat fiscal stresstinggi, 

pemerintah cenderung akan menggali potensi penerimaan pajak untuk 

meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 2004). Oleh karena itu, 

tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan dengan kondisi fiscal stress. 

H1: Kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

2. Pengaruh pertumbuhan PDRB terhadap Fiscal Stress 

Diterapkannya desentralisasi fiskal atau yang dikenal dengan otonomi daerah, 

bertujuan untuk menciptakan kemandirian pada suatu daerah. Diharapkan apabila 

terwujudnya kemandirian suatu daerah maka akan berdampak terhadap 
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pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi salah satu tujuan yang penting 

pemerintah daerah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan 

dengan nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemaujuan 

dalam perekonomian (Pardede et al, 2015). Apabila dalam mengukur pertumbuhan 

ekonomi dengan menggunakan PDRB, hal tersebut menunjukkan bahwa PDRB 

akan berdapak terhadap meningkatnya pendapatan atau penerimaan daerah. Dengan 

kata lain bahwa PDRB dapat mengurangi terjadinya fenomena fiscal stress. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Shamsub dan Akoto (2004) 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menurun menyebabkan fiscal 

stress, untuk mengurangi fiscal stress pemerintah daerah perlu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

H2: Pertumbuhan PDRB berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

3. Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress 

Selama diberlakukannya desentralisasi fiskal atau dengan kata lain dalam 

menghadapi otonomi daerah, setiap daerah harus lebih meningkatkan pelayanan 

publiknya. Dalam meningkatkan pelayanan publik akan berjalan secara lancar 

apabila didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Setiap daerah 

dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, secara berkala harus 

mengalokasikan dana belanja secara baik pula. Alokasi belanja yang memadai 

dalam upaya peningkatan pelayanan publik diharapkan mampu memberikan timbal 

balik berupa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), baik yang 

berasal dari retribusi, pajak daerah maeupun penerimaan lainnya (Muda, 2012). 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dongori (2006) dijelaskan gambaran 

empirik bahwa terjadi perbedaan tingkat pembiayaan sesudah era otonomi daerah 

lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Perubahan peningkatan pembiayaan 

tersebut terjadi disebabkan karena adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik 

yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi ataupun terjadinya pergeseran 

belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan publik secara langsung, dalam 

hal ini belanja pembangunan (Setyawan et al, 2008). Belanja pembangunan seperti 

pembangunan infrastruktur pada jangka pendek akan memperbesar anggaran 

belanja daerah. Hal tersebut apabila tidak diimbangi dengan penerimaan yang 

cukup signifikan (besar) maka akan berdampak timbulnya fiscal stress. Di mana 

fiscal stress dicerminkan adanya ketidakseimbangan anggaran penerimaan dengan 

pengeluaran. Pada jangka panjang, dengan adanya peningkatan kualitas 

infrastruktur suatu daerah akan memberikan harapan terhadap meningkatnya 

pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Hal tersebut membuktikan bahwa 

belanja daerah dapat mempengaruhi fiscal stress. 

H3: Pertumbuhan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap fiscal 

stress Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

4. Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap Fiscal Stress 

Dougherty et al (2000) melakukan penelitian mengenai hubungan antara isu-

isu keuangan publik, isu-isu manajemen keuangan, dan kondisi-kondisi “fiscal 

stress” dengan kasus di pemerintahan Virginia Barat, Amerika Serikat. Dalam 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara isu-

isu tersebut dengan “fiscal stress”. Adapun salah satu isu dalam masalah keuangan 
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daerah adalah isu tentang Local Own Source Revenue atau di Indonesia sering di 

kenal dengan PAD. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muda (2012) menunjukkan 

bahwa pertumbuhan PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fiscal stress 

suatu daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan daerah (dalam hal 

ini PAD) berpengaruh terhadap tingkat fiscal stress pada suatu daerah. Setiap 

adanya perubahan kenaikan maupun penurunan dari komponen penerimaan daerah, 

akan menyebabkan perubahan tingkat fiscal stress yang dialami oleh daerah 

tersebut. Dalam menghadapi fiscal stress, salah satu upaya yang dapat dilakukan 

pemerintah daerah yaitu dengan menaikkan pendapatan daerah seperti menaikkan 

pajak. Upaya pemerintah dalam menggali potensi penerimaan pajak untuk 

meningkatkan penerimaan daerahnya identik dengan fiscal stress (Shamsub dan 

Akoto, 2004). 

H4: Pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

D. Kerangka Berpikir 

Disadari bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat saat ini belum 

mengalami peningkatan seiring pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari tahun ke 

tahun. Pemerintah dalam upayanya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi yang 

ditukur  melalui PDRB (fungsi alokasi) dengan pemerataan kesejahteraan (fungsi 

distribusi) digunakan instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Dalam era otonomi 

daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai secara mandiri barang 

dan pelayanan publik (jasa) warga masyarakatnya dengan penggalian potensi 

sumber-sumber penerimaan daerahnya yang diikuti dengan pengaturam 
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pengeluaran anggaran secara bijaksana. Apabila dalam pembiayaan pemerintah 

tidak mampu menyediakan barang dan pelayanan publik (jasa) yang dibutuhkan 

warga masyarakatnya maka akan terjadi tekanan fiskal atau fiscal stress. Dengan 

instrumen kebijakan fiskal di tingkat daerah yaitu mencermati kinerja keuangan 

daerah, pertumbuhan PDRB, pertumbuhan belanja modal dan  pertumbuhan PAD, 

maka fiscal stress dapat diantisipasi, dikontrol bahkan direduksi. 

Berdasarkan kajian literatur diatas, maka kerangka pemikiran yang dapat 

dikembangkan adalah sebagai berikut: 

 

Sumber: Kajian literatur, diolah 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

Kinerja keuangan daerah (variabel X1), pertumbuhan PDRB (variabel X2), 

pertumbuhan belanja modal (variabel X3) dan pertumbuhan PAD (variabel X4) 

sebagai variabel independen berpengaruh terhadap fiscal stress sebagai variabel 

dependen (variabel Y). Kinerja keuangan daerah yang diwakili dengan rasio 

kemandirian diukur dengan realisasi PAD dibandingkan dengan penerimaan 

Fiscal 
Stress /  
Tekanan 
Fiskal (Y)

Kinerja Keuangan 
Daerah (X1)

Pertumbuhan 
PDRB (X2)

Pertumbuhan 
Belanja Modal 

(X3)

PertumbuhanPAD 
(X4)
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transfer dari pusat.Pertumbuhan PDRB diukur melalui PDRB periode tahun 

tertentu dikurangi dengan PDRB periode tahun sebelumnya kemudian dibagi 

dengan PDRB periode tahun sebelumnya. Pertumbuhan belanja modal diukur 

melalui belanja modal periode APBD tahun tertentu dikurangi dengan belanja 

modal periode APBD tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan belanja modal 

periode APBD tahun sebelumnya.Pertumbuhan PAD diukur melalui PAD periode 

APBD tahun tertentu dikurangi dengan PAD periode APBD tahun sebelumnya 

kemudian dibagi dengan PAD periode APBD tahun sebelumnya. Sedangkan fiscal 

stress diukur berdasarkan realisasi PAD dikurangi dengan belanja modal. 

E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Di mana rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan, dinyatakan 

dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karana jawaban yang diberikan 

baru berdasarkan pada teori bukan sesuai hasil penelitian (kondisi sesungguhnya). 

Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban 

sementara atas dasar maslah yang dirumuskan (Sugiyono, 2009). Hipotesis yang 

dirumuskan berdasarkan paparan tinjauan pustaka adalah sebagai berikut: 

H1: Diduga kondisi fiscal stress kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 

2013-2017 berbeda-beda. 

H2: Diduga kinerja keuangan daerah, pertumbuhan PDRB, pertumbuhan belanja 

modal dan pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap fiscal stress. 


