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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Penelitian Terdahulu  

Burhanudin (2012)  Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi Daerah, dan 

Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect. 

Adapun penelitian terdiri dari belanja pegawai, investasi pemerintah daerah dan 

pembayaran pokok utang pemerintah daerah. Dari penelitian ini menunjukkan 

hasil dimana belanja pegawai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

flypaper effect. Untuk investasi pemerintah daerah dan pembayaran utang 

pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap flypaper effect. 

Anita (2013) Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi, dan Pembayaran Utang 

Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect di Provinsi Sumatra 

Barat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa belanja pegawai, investasi pemerintah 

berpengaruh terhadap fenomena flypaper effect, dan untuk pembayaran utang 

pemerintah daerah tidak berpengaruh pada terjadinya fenomena flypapper effect. 

Fitri (2014) Pengaruh Belanja Pegawai dan Belanja Modal Terhadap 

Fenomena Flypaper Effect. Hasil penelitian membuktikan bahwa belanja pegawai 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap flypaper effect, dan belanja modal 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap flypapper effect. 
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Ramadhani (2015) Pengaruh Belanja Pegawai, Investasi, dan Pembayaran 

Utang Pemerintah Daerah Terhadap Fenomena Flypaper Effect. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa belanja pegawai, investasi, dan pembayaran utang 

pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap fenomena flypaper effect. 

Relevansi penelitian, berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan  

hasil yang beragam untuk setiap variabel. Dengan hal tersebut  peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian kembali dimana penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu memiliki persamaan. Untuk variabel independen sama-sama 

menggunakan Belanja Pegawai, Investasi Daerah ,dan untuk Dana Bagi Hasil 

merupakan variabel baru dalam penelitian ini. Sedangkan untuk variabel 

dependen menggunakan Fenomena Flypapper Effect. Namun dalam penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu pada analisis data. Untuk 

penelitian ini menggunakan analisis data panel dan penelitian terdahulu 

menggunakan regresi logistik. 

B. Landasan Teori 

1. Belanja Pegawai 

Abdul (2015) Belanja Pegawai adalah  kompensasi baik dalam bentuk 

uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang 

bertugas di dalam maupun di luar negri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

Jenis-jenis Belanja Pegawai sebagai berikut : 

1. Gaji Non Induk 

1.1 Gaju Susulan 
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1.2 Kekurangan Gaji 

1.3 Gaji Terusan 

1.4 Uang Tunggu 

1.5 Uang Duka Wafat/ Tewas 

1.6 Persekot Gaji 

1.7 Gaji Ketiga Belas 

2. Gaji Induk 

3. Belanja Pegawai Lainnya 

3.1 Uang Lembur 

3.2 Uang Makan 

3.3 Honorarium 

3.4 Vakasi 

Besarnya jumlah belanja pegawai berimbas pada pengeluaran pemerintah 

daerah yang semakin besar dan hal ini tidak sebanding dengan pendapatan asli 

daerah yang masih kurang memadai dalam menutup pengeluaran pemerintah 

daerah ( Burhanuddin, 2012). Dapat diindikasikan  pengeluaran belanja pegawai 

dapat menyerap dana transfer dari pemerintah yang lebih, atau dapat dijelaskan 

pula ketika terjadi kenaikan pendapatan transfer dari pemerintah pusat akan 

menaikkan belanja pegawai seperti teori Keynes yang menjelaskan tentang 

besarnya pengeluaran konsumsi sangat dipengaruhi besarnya pendapatan. Dimana 

konsumsi di dalam teori Keynes bisa sebagai pengeluaran belanja pegawai. 
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2. Dana Bagi Hasil 

Mahmudi (2010) Dana bagi hasil pada dasarnya terdiri atas dua jenis, 

yaitu bagi hasil pajak (tax sharing) dan bagi hasil sumber daya alam (natural 

resources sharing). 

1. Dana bagi hasil pajak meliputi : 

1.1 Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

1.2 Bagi hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

1.3 Bagi hasil dari Pajak Penghasilan serta PPh wajib pajak orang pribadi 

2. Dana bagi hasil sumber daya alam meliputi : 

2.1 Bagi hasil dari Iuran Hak Pengusaha Hutan 

2.2 Bagi hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan 

2.3 Bagi hasil dari Dana Reboisasi 

2.4 Bagi hasil dari Iuran Tetap (land rant) 

2.5 Bagi hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi 

2.6 Bagi hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan  

2.7 Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 

2.8 Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi 

2.9 Bagi hasil dari Pertambangan Panas Bumi 

2.10 Bagi hasil dari Pertambangan Umum 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesian Nomer 8 Tahun 2017 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 

menjelasakan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diperkirakan sebesar Rp95.377.220.334.000,00 (sembilan puluh lima triliun tiga 
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ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat 

ribu rupiah) yang terdiri atas :  

a. DBH Pajak sebesar Rp58.091.244.137.000,00 (lima puluh delapan triliun 

sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga 

puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian : 

1. DBH Pajak tahun anggaran berjalan sebesar Rp51.003.606.587.000,00 

(lima puluh satu triliun tiga miliar enam ratus enam juta lima ratus 

delapan puluh tujuh ribu rupiah). 

2. Kurang Bayar DBH Pajak sebesar Rp7.087.637.550.000,00 (tujuh 

triliun delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima 

ratus lima puluh ribu rupiah). 

b. DBH SDA sebesar Rp37.285.976.197.000,00 (tiga puluh tujuh triliun dua 

ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta 

seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian : 

1. DBH SDA tahun anggaran berjalan sebesar Rp30.522.435.128.000,00 

(tiga puluh triliun lima ratus dua puluh dua miliar empat ratus riga 

puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah). 

2. Kurang Bayar DBH SDA sebesar Rp6.763.541.069.000,00 (enam 

triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu 

juta enam puluh sembilan ribu rupiah). 

Bagi hasil Sumber Daya Alam pada umumnya lebih bersifat fluktuatif dan 

berbeda-beda untuk masing-masing daerah. Untuk daerah  yang memiliki 

kekayaan sumber daya alam tertentu akan memperoleh bagi hasil SDA yang 
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besar, seperti Kalimantan Timur, Bontang, Riau, Bengkalis dan sebagainya. 

Terkait dengan eksploitasi pemerintah daerah perlu memanfaatkan penerimaan 

dari bagi hasil tersebut dengan sebaik-baiknya terutama untuk SDA yang bersifat 

tidak terbarui bahkan meninggalkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan 

dan permasalahan sosial. 

3. Investasi Daerah 

Mahmudi (2010) Untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah 

dan keuangan daerah, pemerintah daerah perlu melakukan investasi. Investasi 

Daerah merupakan pengeluaran daerah yang dilakukan dalam rangka memperoleh 

keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

memberikan pengertian Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh 

manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan atau 

manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Chalid (2005) penerapan otonomi daerah memberikan prospek yang 

menggairahkan bagi aktivitas perdagangan dan investasi di daerah, dimana 

keduanya memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

daerah, yang berarti pertama, terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

daerah akan berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan penduduk, kedua 

mendorong peningkatan pendapatan pada sisis penerimaan daerah dalam bentuk 

pajak dan retribusi. Terdapat tiga tujuan utama dilakukannya investasi daerah 

yaitu : 
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1) Untuk memperoleh keuntungan investasi 

2) Untuk keamanan aset daerah 

3) Untuk optimalisasi manajemen kas, menjaga likuiditas keuangan 

Pada dasarnya investasi daerah bersifat luas meliputi : 

1. Investasi Aset Keuangan antara lain : 

1.1 Deposito 

1.2 Saham 

1.3 Obligasi 

1.4 Sukuk (obligasi syariah) 

1.5 Reksadana 

1.6 Surat Berharga Lainnya 

1.7 Penyertaan Modal 

2. Investasi Aset Nonkeuangan, meliputi : 

2.1 Aset Berwujud dalam bentuk Aset Tetap, antara lain : 

2.1.1 tanah, dan bangunan 

2.1.2 jalan, irigasi, dan jembatan 

2.1.3 Infrastruktur dan jaringan 

2.1.4 Mesin dan peralatan 

2.2 Investasi Aset Tidak Berwujud, antara lain : 

2.2.1 Sumber Daya Manusia  

2.2.2 Data Base dan Sistem Informasi 
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4. Flypapper Effect 

Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika 

pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer 

atau grants atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants 

dari pada pendapatan asli dari daerahnya (Bintoro, 2011). Flypaper effect disebut 

sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih 

banyak dengan menggunakan dana transfer  yakni DAU dari pada menggunakan 

kemampuan sendiri yakni PAD (Maimunah, 2006).  

Zaini (2005) Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bentuk 

penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang mana alokasi 

DAU yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi 

daerah tersebut agar tidak terjadi misalokasi dengan prinsip pemberian DAU 

dimaksudkan untuk menjaga perimbangan dan pemerataanantar daerah, terutama 

bagi daerah yang miskin. 

Chalid (2005) penentuan DAU dilakukan dengan memperhatikan 

kebutuhan daerah yang menjadi target pemberian dengan kebutuhan daerah yang 

diukur melalui jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat 

pendapatan masyarakat, potensi ekonomi daerah (industri, sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan PDRB. Dengan demikian kebijakan alokasi DAU 

diberikan dengan menggunakan asas proporsi terbalik, dimana daerah miskin akan 

menerima DAU lebih besar dari pada daerah yang kaya. Semakin kaya suatu 

daerah maka semakin kecil DAU yang dialokasikan. 
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Sagbas (2008)  terdapat dua teori utama dari beberapa penelitian tentang 

sumber munculnya flypaper effect yang sering digunakan yakni fiscal illusion dan 

Model the bureaucratic. Teori fiscal illusion sebagai sumber flypaper effect 

menyatakan bahwa flypaper effect terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidak 

pedulian voters atau penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan 

serta keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut atau dengan 

kata lain pemilih atau penduduk daerah memang melihat hasil output yang 

sebenarnya dari belanja pemerintah terhadap barang publik dan manfaat yang 

diperoleh namun mempunyai persepsi yang salah tentang sumber dari pembiayaan 

belanja tersebut yang berasal dari transfer pemerintah pusat yang seharusnya 

biaya tersebut juga ditanggung oleh mereka seperti melalui pajak daerah hingga 

menaikkan pendapatan asli daerah (Sagbas 2008).  

Model the bureaucratic, flypaper effect adalah hasil dari perilaku 

memaksimalkan anggaran oleh para birokrat atau politisi lokal, yang lebih mudah 

menghabiskan transfer atau hibah dari pada meminta kenaikan pajak (Sagbas 

2008).  

Teori keagenan menjelaskan pula hubungan antara agen (manajemen suatu 

usaha) dan principal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu 

kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) 

untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada 

agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Santoso 2015).  

Teori keagenan ini menjelaskan pula bahwa pihak yang terlibat dalam 

proses penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan 
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utilitasnya melalui pengalokasian sumber daya dalam anggaran. Eksekutif sebagai 

pengusul anggaran dan sekaligus sebagai pelaksana anggaran berupaya 

memaksimalkan jumlah anggaran, sedangkan legislatif yang dipilih oleh rakyat 

memanfaatkan anggaran sebagai alat pengawasan. Legislatif dapat mengubah 

jumlah anggaran dan mengubah distribusi belanja atau pengeluaran. Fenomena 

flaypeper effect yang terjadi dalam penyusunan APBD dapat dieliminasi oleh 

perilaku eksekutif dan legislatif dalam memutuskan persetujuan anggaran 

(Santoso, 2015). 

5. Pengaruh Belanja Pegawai dan Dana Bagi Hasil Terhadap Flypapper Effect 

  Model pengeluaran konsumsi rumah tangga (model Keynes), menurut 

Keynes bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh 

besarnya pendapatan. Hubungan antara konsumsi dengan besarnya pendapatan 

dapat dinyatakan dalam bentuk model fungsi konsumsi : 

𝐶 = 𝑎 + 𝑐𝑌 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐶 = 𝐶𝑜 + 𝑐𝑌 𝑎𝑡𝑎𝑢 

𝐶 = ( 𝐴𝑃𝐶𝑛 − 𝑀𝑃𝐶)𝑌𝑛 + 𝑀𝑃𝐶 𝑌 

                                                 

    𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝐶𝑜                  c 

 Dimana : “a atau Co” adalah besarnya konsumsi pada tingkat pendapatan 

sama dengan nol. “c atau MPC” (Marginal Propentocity to Consome) adalah 

hasrat atau kemampuan orang atau masyarakat melakukan konsumsi, dimana 

besar kecilnya sangat tergantung dari pendapatan atau dapat ditulis 
∆𝐶

∆ 𝑌
 . APC 

(Average Propentocity to Consome) merupakan perbandingan antara besarnya 
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konsumsi pada suatu tingkat pendapatan (C/Y). Untuk menentukan besarnya “a 

atau Co” adalah :    𝑎 = 𝑌𝑛 − 𝑀𝑃𝐶. 𝑌𝑛 − (𝑌𝑛 − 𝐴𝑃𝐶𝑛. 𝑌𝑛) 

= 𝑌𝑛 − 𝑀𝑃𝐶. 𝑌𝑛 − 𝑌𝑛 + 𝐴𝑃𝐶𝑛. 𝑌𝑛 

= 𝐴𝑃𝐶𝑛. 𝑌𝑛 − 𝑀𝑃𝐶. 𝑌𝑛 

𝑎 = (𝐴𝑃𝐶𝑛 − 𝑀𝑃𝐶)𝑌𝑛 

     𝑛 = periode waktu atau tahun ke n 

Dari penjelasan Teori Konsumsi menurut Keynes tersebut dapat 

menjelaskan hubungannya dengan Belanja Pegawai, dimana Belanja Pegawai 

termasuk pengeluaran konsumsi yang dikeluarkan daerah untuk belanja. Apabila 

daerah mendapatkan tambahan pendapatan yakni dalam bentuk transfer dari 

pemerintah pusat berupa DAU akan meningkatka Pengeluaran konsumsi dari sisi 

Belanja Pegawai. Tujuan dari adanya transfer yakni untuk mengurangi 

ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah tentunya dapat memperkuat otonomi 

daerah, oleh karena itu daerah mendapatkan transfer dari pemerintah pusat 

tentunya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. 

Teori Ordinal beranggapan bahwa kepuasan konsumen dalam 

mengkonsumsi sejumlah barang tidak dapat diukur dengan angka-angka atau 

numerik tetapi hanya dapat diperbandingkan dengan jumlah yang lebih tinggi atau 

yang lebih rendah. Teori ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan 

kurva indifferens (indefference curve) yaitu kurva yang menghubungkan titik-titik 

kombinasi barang x dan y yang dapat menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. 
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                𝑄𝑦  

                        BL 

 

                  𝑄𝑦𝑜                         E 

                                                                IC 

                                                               

                      0                      𝑄𝑥𝑜                                   𝑄𝑥 

                 Sumber : Sadono Sukirno (2010) 

Gambar 2.1.Keseimbangan Konsumen 

Kurva di atas menunjukkan kemiringan IC (indefferens curve) = 

kemiringan BL (budget line) atau berada pada titik E yang apabila 𝑄𝑦  sebesar 𝑄𝑦0 

dan 𝑄𝑥 sebesar 𝑄𝑥𝑜. 

Biaya produksi jangka panjang menjelaskan cara meminimumkan biaya 

jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya, dimana perusahaan 

harus menentukan besarnya kapasitas pabrik yang akan meminimumkan biaya 

produksi dalam analisis ekonomi kapasitas produksi dapat digambarkan dengan 

kurva biaya rata-rata AC (average cost). 

a. Biaya Total Jangka Panjang (Long Run Total Cost) 

Biaya total jangka panjang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. 

b. Kurva Biaya Total Jangka Panjang (Long Run Total Cost) 
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Kurva biaya total jangka panjang menggambarkan biaya total jangka panjang 

minimum untuk memproduksi berbagai tingkat jumlah produksi. Kurva biaya 

total jangka panjang diturunkan dari kurva expansion path. 

c. Kurva Expansion Path 

Kurva expansion path menggambarkan kombinasi faktor produksi yang paling 

optimal untuk menghasilkan berbagai jumlah produksi. 

d. Biaya Rata-Rata Jangka Panjang (Long Run Total Cost) 

Biaya rata-rata jangka panjang merupakan biaya rata-rata yang paling minimum 

untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu berubah kapasitas 

produksinya. Biaya rata-rata jangka panjang dapat dihitung menggunakan rumus : 

𝐿𝐴𝐶 =
𝐿𝑇𝐶

𝑄
 

Keterangan : 

LAC = Biaya rata-rata jangka panjang 

Q = Jumlah output 

e. Biaya Marginal Jangka Panjang (Long Run Marginal Cost) 

Biaya marginal jangka panjang merupakan biaya tambahan karena menambah 

produksi sebanyak satu unit. Perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya 

variabel. Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung menggunakan rumus: 

𝐿𝑀𝐶 =
∆𝐿𝑇𝐶

∆𝑄
 

Keterngan : 

LMC = Biaya marginal jangka panjang 

ΔQ = Perubahan output 
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Kurva Biaya Total Rata-Rata Jangka Panjang (Long Run Average Cost) atau 

LRAC dapat didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang 

paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu 

mengubah kapasitas produksinya. Kurva LRAC bukan hanya didasarkan kepada 

beberapa kurva AC (average Cost) saja, tetapi berdasarkan kepada kurva AC yang 

jumlahnya tidak terhingga, sehingga menyebabkan bentuk kurva LRAC seperti 

huruf U (berupa garis lengkung). 

Biaya Produksi 

 

                                                                                                                     LRAC   

                                                                                                                      

                                     𝐴𝐶1 

                                        𝐴𝐶2 

                                               𝐴𝐶3 

 

 

                                                                                                                        Q 

    0                  QA                                           QB                                 QC 

     Sumber : Sadono Sukirno (2010) 

Gambar 2.2.Biaya Total Rata-Rata Jangka Panjang (LRAC) 

Wilde dalam Setiyono (2011), flypapper effect merupakan respon 

pengeluaran atau belanja pemerintah terhadap dana bantuan pemerintah pusat 

(grants) signifikan lebih besar dari pada pendapatan asli daerah (private income). 
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Pengaruh transfer yakni DAU lebih besar dari PAD dalam upaya peningkatan 

Belanja Pegawai dapat pula dijelaskan oleh Teori perilaku Konsumen menurut 

Wilde. Wilde dalam Setiyono (2011) mempelopori analisis transfer ke dalam 

format kendala anggaran (budget line) dan kurva indiferensi (indifference curve).  

  

Barang Privat (x) 

 

 

 

 

-ΔTR 

 EM 

X IC 

X0 EO 

X2 EFP IC 

+ΔTR IC 

 

                  Z0    Z1        Y               Y + G                     Barang Publik (Y) 

Sumber : Wilde dalam Setyono (2011) 

Gambar 2.3.Analisis Transfer dalam Format Kendala Anggaran  

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, dalam kasus bantuan tak bersyarat 

(unconditional grant), atau dalam hal ini berupa DAU, transfer sebesar G 

memberikan garis anggaran dari Y ke Y + G. Barang publik diasumsikan sebagai 

barang normal, sehingga dengan demikian menggeser keseimbanagan dari titik 

EO ke EM. Pada posisis keseimbangan yang baru tersebut, konsumsi barang 

publik dan barang privat masing-masing sebesar Z1 dan X1 (Setyono,2011).  
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Gambar 2.1  menjelaskan DAU sifatnya tidak bersyarat (unconditional 

grants) maka akan terjadi tekanan fiskal pada basis pajak lokal menurun yang 

kemudian menyebabkan penerimaan pajak akan mengalami penurunan, yaitu 

sebesar –ΔTR sementara pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. 

Dari hal tersebut diketahui transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat 

sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikan pajak yang kemudian akan 

memberikan pengaruh kepada menurunkan jumlah Dana Bagi Hasil dari pajak 

tersebut.   

6. Pengaruh Investasi Terhadap Flypapper Effect 

Pada dasarnya investasi didefinisikan sebagai semua pengeluran pada 

barang-barang kapital rill. Akan tetapi, dalam bahasa sehari-hari investasi juga 

mencakup pembelian aktiva. Secara umum pengeluaran investasi berkaitan 

dengan pengelolaan sumber daya yang ada saat ini untuk diperoleh penggunaan 

atau manfaatnya pada saat yang akan datang. Bila dilihat jenisnya investasi dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu investasi riil dan investasi finansial. 

Investasi rill yaitu investasi terhadap barang-barang tahan lama atau 

barang-barang modal yang akan digunakan dalam proses produksi. Sedangkan 

invetasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga misalnya 

pembelian saham, obligasi dan surat bukti hutang lainnya. Sukirno (2010) 

hubungan antara investasi dan pertumbuhan nasional dapat dijelaskan 

menggunakan fungsi investasi otonomi, dimana fungsi tersebut menjelaskan 

fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu. 
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Akan tetapi sebelumnya di dalam perekonomian akan terdapat banyak 

individu dan perusahaan yang mempertimbangkan untuk melakukan investasi. 

Berbagai proyek investasi ini mempunyai tingkat pengambilan modal yang 

berbeda, yaitu sebagian dari proyek investasi akan menghasilkan keuntungan yang 

tinggi , dan ada proyek yang keuntunganya rendah. Berdasarkan kepada jumlah 

modal yang akan ditanam dan tingkat pengembalian modal yang diramalkan akan 

diperoleh, analisis makroekonomi membentuk suatu kurva yang dinamakan 

efesiensi investasi marjinal (marginal eficiency of investment). 

Efesiensi investasi marjinal dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang 

menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal 

yang akan diinvestasikan (Sukirno 2010). Untuk memperjelas arti konsep 

efesiensi marjinal ditunjukkan : 

        Tingkat Pengembalian Modal 

                                                             

  𝑅0                        A 

           

 𝑅1                                    B 

   

𝑅2                  C 

                                                                 MEI 

0                                                                   Investasi 

                     𝐼0          𝐼1          𝐼2 

                         Sumber : Sadono Sukirno (2010)      

Gambar 2.4.Efesiensi Modal Marjinal 

Sumbu tegak menunjukkan tingkat pengembalian modal dan sumbu datar 

menunjukkan jumlah investasi yang akan dilakukan. Pada kurva MEI ditunjukkan 
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tiga buah titik : A, B, dan C. Titik A menggambarkan bahwa tingkat 

pengembalian modal adalah 𝑅0 dan Investasi adalah 𝐼0 , ini berarti titik A 

menunjukkan bahwa dalam perekonomian dapat dilakukan kegiatan investasi 

yang akan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak 𝑅0 atau lebih 

tinggi. Dan untuk mewujudkan investasi tersebut modal yang diperlukan adalah 

sebanyak 𝐼0 . Titik B dan titik C juga memberikan gambaran yang sama. 

Tidak hanya mengetahui MEI para penanam modal harus pula 

mempertimbangkan suku bunga. Apabila suku bunga lebih tinggi dari tingkat 

pengembalian modal, investasi yang direncanakan tidak menguntungkan, oleh 

sebab itu rencana perusahaan untuk melakukan investasi akan dibatalkan. 

Kegiatan investasi hanya akan dilaksanakan apabila tingkat pengembalian modal 

lebih besar atau sama dengan suku bunga. Dengan demikian ini dapat 

digambarkan oleh kurva sebagai berikut : 

        Suku Bunga 

                                                             

  𝑟0                         

           

 𝑟1                                     

   

𝑟2                   

                                                                 I =MEI 

0                                                                   Investasi 

                     𝐼0          𝐼1          𝐼2 

                         Sumber : Sadono Sukirno (2010)      

Gambar 2.5.Tingkat Bunga dan Tingkat Investasi 
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Pada kurva suku bunga sebesar 𝑟0 terdapat investasi bernilai 𝐼0 yang 

mempunyai tingkat pengembalian modal sebanyak 𝑟0 atau lebih. Maka pada suku 

bunga sebanyak 𝑟0, investasi yang akan dilakukan perusahaan adalah 𝐼0. Apabila 

suku bunga adalah  𝑟1 diperlukan modal sebanyak 𝐼1 untuk mewujudkan investasi 

yang mempunyai tingkat pengembalian modal 𝑟1 atau lebih.  

Kurva yang menunjukkan perkaitan diantara tingkat investasi dan tingkat 

pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Bentuk fungsi investasi dapat 

dijelaskan oleh investasi otonomi dimana kurva ini menjelaskan pembentukan 

modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Tinggi rendahnya pendapatan 

nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan. Berdasarkan pada 

pandangan ini maka kurva investasi berbentuk sejajar dengan sumbu datar, yaitu 

seperti yang digambarkan di bawah ini :  

        Investasi 

                                                              𝐼2 

   

           Akibat suku bunga turun ( dari 𝑟0 ke 𝑟2 )  

  𝐼0 ( 𝑟0 ) 

 Akibat suku bunga turun ( dari 𝑟0 ke 𝑟1 )  

 𝐼1 

                    0                                                                   Pendapatan 

                      Sumber : Sadono Sukirno (2010)                              

Gambar 2.6.Investasi Otonomi 

Gambar tersebut menunjukkan 𝐼0, 𝐼1, dan 𝐼2 di mana dalam analisis kurva 

diatas menerangkan bahwa investasi ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku 

bunga tinggi, jumlah investasi akan berkuran, dan sebaliknya. Akibat dari 
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perubahan suku bunga kepada investasi digambarkan oleh kurva 𝐼1 dan 𝐼2. 

Kenaikan pendapatan nasional dari 𝑌0 menjadi 𝑌1 menyebabkan investasi naik 

dari 𝐼0 menjadi 𝐼1. Apabila suku bunga adalah 𝑟0dan jumlah investasi adalah 𝐼0, 

ketika suku bunga turun ke 𝑟2, ini akan menyebabkan pertambahan investasi  

menjadi 𝐼2. Sebaliknya apabila suku bunga naik menjadi 𝑟1akan terjadi 

kemerosotan investasi yaitu menjadi 𝐼1. 

 

 

 

  

 

                                                      Pengaruh                     pengaruh 

 

 

 

 

 

      Sumber: Dikembangkan untuk penelitian 

           Gambar 2.7. Kerangka Pikir 

 

C. Perumusan Hipotesis  

Berdasarkan rumusan diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Diduga belanja pegawai, Investasi Daerah, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh 

terhadap fenomena flypaper effect di Provinsi Jawa Timur.  

Belanja Pegawai (X1) 

Fenomena Flypaper Effect(Y) 

    Dana Bagi Hasil (X2) 

P   Investasi Daerah (X3) 

PPAD>DAU terhadap belanja =0 (tidak terjadi flypapper effect) 

PPAD <DAU terhadap belanja =1 (terjadi flypapper effect) 


