
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Konsep desentralisasi fiskal yang dikenal selama ini sebagai money 

follows function (Bahl,1998) mensyaratkan bahwa pemberian tugas dan 

kewenangan kepada pemerintah daerah (expenditure assignment) akan 

diiringi oleh pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal 

penerimaan/pendanaan (revenue assignment). Hal ini dapat berarti bahwa 

hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian 

rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah 

dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada (Rahmawati, 2008). 

Sementara itu, dari sisi desentralisasi administrasi, telah diatur 

pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintah daerah dalam UU Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan secara lebih 

rinci dalam peraturan Pemerintah Daerah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya 

pengaturan tersebut, diharapkan agar jaminan kepastian bagi penyelenggaraan 

pelayanan publik kepada masyarakat (Prawoto, 2011). 

Dalam teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang 

dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa perkembangan 

ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat, 
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walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak 

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena 

itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan 

pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah 

menjadi semakin besar (Guritno, 1994). 

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif 

pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang. 

Pemungutanya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk manaati dan 

tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunannya. 

(Guritno,1994:181). 

Penerimaan pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri sangat 

penting bagi keberhasilan proses pembangunan nasional, karena penerimaan 

pemerintah, terutama dari dalam negeri, yaitu dari minyak bumi dan gas 

alam, pajak dan non pajak adalah untuk menutup pengeluaran rutin 

pemerintah selama ini dan sisanya yang berupa tabungan pemerintah, setelah 

ditambah dengan pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk mendanai 

pembangunan (Sukanto, 2001). 

Pajak dan pungutan ditarik dari sektor swasta tanpa mengakibatkan 

timbulnya kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar pinjaman 

merupakan suatu penarikan yang dilakukan sebagai pengganti janji 

pemerintah untuk membayar kembali pada suatu hari dimasa mendatang serta 

untuk membayar bunga selama periode pinjaman. Pajak merupakan suatu 

kewajiban, sementara pungutan dan pinjaman merupakan transaksi yang lebih 
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bersifat sukarela. Diantara ketiga sumber penerimaan ini, pajak merupakan 

bagian penerimaan yang besar (Musgrave, 1993). 

Berbagai macam pengeluaran rutin yang dilakukan pemerintah 

seperti, belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, subsidi dan 

lain-lain dibiayai oleh penerimaan Negara. Terutama dari penerimaan pajak 

yang berasal dari pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan ekspor dan 

impor, pajak bea masuk cukai dan lain-lain. Semakin besar jumlah pajak yang 

diterima oleh pemerintah akan berakibat terhadap meningkatnya pendapatan 

yang diterima pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dimana 

akan memberikan pengaruh terhadap lancarnya kegiatan pemerintah. 

Sebaliknya menurunya penerimaan pajak yang diterima akan mengakibatkan 

berkurangnya penerimaan Negara, sehingga pemerintah akan mengeluarkan 

lebih banyak pengeluaran dengan menggunakan sumber-sumber penerimaan 

Negara yang lain untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah 

(Sutrisno, 1983). 

Sejak tahun 1975, pemerintah Indonesia mengandalkan penerimaanya 

dari sektor migas yang mendomonasi sekitar 53 sampai 70 persen dari seluruh 

penerimaan pemerintah pada periode 1980/1981-1985. Hal ini bisa terjadi 

karena sejak tahun 1974 harga minyak di pasar Internasional selalu 

mengalami kenaikan, hingga mencapai puncaknya pada tahun 1981, sebesar 

31 dollar per barrel (oil boom). Setelah periode itu, harga berangsur merosot 

menjadi 28 per barrel (1985), dan lembah terendah terjadi pada tahun 1986; 

sampai tingkat 9,83 dollar per barrel. 
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Kronologi penerimaan pemerintah pada periode 1980-1985 terlihat 

bahwa penerimaan pemerintah dari sektor pajak berkisar antara 93-77 persen 

dari keseluruhan penerimaan pemerintah, fluktuasi harga minyak di pasar 

internasional tersebut membawa dampak negatif terhadap penerimaan 

pemerintah, dan akhirnya mengait ke pertumbuhan ekonomi. Akibatnya laju 

pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun menjadi hanya 2,8% dari 6,7% 

pada tahun sebelumnya. Dalam GBHN juga telah disebutkan, bahwa 

pemerintah harus melaksanakan anggaran berimbang (balanced budget) 

sehingga setiap kenaikan penerimaan berarti pula kenaikkan pengeluaran, 

yang digunakan untuk membiayai aktivitas pembangunan (Guritno,1994: 45). 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu propinsi dari 33 

propinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. DIY 

di bagian selatan dibatasi oleh laut Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, 

tenggara, barat, dan barat laut dibatasi oleh wilayah propinsi Jawa Tengah 

yang meliputi Kabupaten Klaten di sebelah timur laut, Kabupaten Wonogiri 

di sebelah tenggara, Kabupaten Purworejo di sebelah barat dan Kabupaten 

Magelang di sebelah barat laut. DIY merupakan popinsi terkecil setelah DKI 

Jakarta, walaupun demikian, DIY merupakan Propinsi yang memiliki kondisi 

ekonomi yang relatif stabil dengan potensi alam dan pariwisatanya. Hal ini 

berpengaruh dari penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah sebagaimana 

terdapat pada grafik sebagai berikut: 
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Grafik 1.1 
Grafik Realisasi Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1985-2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam grafik Realisasi  diatas terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan 

dari tahun 2001 sampai 2010 dan paling puncak terjadi tahun 2009 pada 

variabel pengeluaran pemerintah  sebesar Rp 1,57 triliun dan ternyata juga 

berpengaruh tinggi juga terhadap variabel penerimaan pajak sebesar Rp 541 

milyar (BPS DIY, 2010). 

Berdasrkan data RAPBD propinsi DIY tahun 2009 penerimaan daerah 

tercatat sebesar Rp 1,22 Trilyun. Penerimaan daerah berasal dari Dana 

Perimbangan 50,62%, PAD mencapai 48,86% disusul penerimaan lainnya 

sebesar 0.52%. Sedangkan rencana anggaran belanja tahun 2009 tercatat 

sebesar Rp 1,41 Trilyun atau minus sebesar Rp 190, 45 milyar. Pengeluaran 
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untuk belanja tidak langsung merupakan bagian terbesar yaitu 51,31% dan 

total pengeluaran terutama untuk belanja pegawai 22,26%. 

Kemudian pada realisasinya terlihat jumlah penerimaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta pendapatan daerah Rp, 1,28 triliun  jadi naik sekitar 

5,41% dari  rencana anggaran, PAD teralisasi 52,8%, Pajak Daerah 44,4%, 

sedangkan pendapatan lainya yang sah sebesar 0,8%. 

Realisasi belanja sebesar Rp.1,33 triliun lebih kecil dari rencana 

anggaran sebesar 5,9 %, belanja langsung 44,72%, belanja tak langsung 

49,43%, sedangkan belanja pegawai Penerimaan pajak Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada tahun 1985 sebesar Rp. 6.387.401.000,00 

mengalami kenaikkan sampai tahun 1994 sebesar Rp 33.870.891,00 dan 

mengalami penurunan pada tahun 1995 dan naik lagi hingga tahun 2010, 

hanya pada tahun 2002 sempat turun. 

Pengeluaran pemerintah DIY mengalami turun naik secara tidak 

beraturan, namun pada saat pajak mengalami penurunan dari tahun 1998 

sebesar Rp 20.432.448,00 dan  tahun 1999 sebesar Rp 49.468.951,00, 

pengeluaran pemerintah mengalami kenaikkan pada tahun 1999. (DIY 

Dalam Angka ;2010). 

Dari latar belakang yang telah disampaikan seperti diatas, maka dalam 

penelitian ini penulis memilih judul “ Hubungan Kausalitas Penerimaan Pajak 

dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

1985-2010” 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan di atas yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap pengeluaran 

pemerintah? 

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan 

pajak? 

3. Bagaimana hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan 

pengeluaran pemerintah Daerah Istimewa Yogykarta dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang tahun 1985-2010? 

 

C. TUJUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pengeluaran 

pemerintah. 

2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan 

pajak 

3. Menganalisis hubungan kausalitas antara penerimaan pajak dan 

pengeluaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 

1985-2010. 
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D. MANFAAT 

1. Bagi penulis merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang 

telah diperoleh dibangku kuliah. 

2. Di bidang keilmuan untuk mengetahui hubungan penerimaan pajak dan 

pengeluaran pemerintah 

3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-

langkah dan kebiakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau 

kebijakan. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder 

yang berbentuk time series tahun 1985-2010. Data yang digunakan 

meliputi data penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

2. Definisi Operasional 

Pajak adalah pungutan oleh Negara kepada penduduknya yang 

didasarkan pada Undang-Undang perpajakan, bersifat dapat dipaksakan 

dan bagi pembayarnya tidak diberikan kontraprestasi secara langsung. 

Pengenaan pajak mempunyai tiga fungsi ekonomi yaitu fungsi 

penerimaan (Budgetair), fungsi pengaturan (Regulated),  fungsi distribusi 

dan fungsi demokrasi (Sutomo,2003). 
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Pengeluaran pemerintah yaitu kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah (dalam arti seluas-luasnya) melaksanakan kegiatan yang 

konkretnya berupa penggunaan barang-barang dan jasa atau sumber-

sumber daya ekonomi dan dinyatakan dalam penggunaan uang 

(Guritno,1994) 

3. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan Uji Kausalitas Granger dengan 

menggabungkan konsep-konsep kausalitas Granger dengan penentuan 

final prediction error (FPE) untuk mengetahui hubungan dimensi disatu 

sisi suatu variabel dependen (variabel tidak bebas) dan di sisi lain 

variabel independen tersebut dapat menempati posisi dependen variabel. 

Model tersebut dikenalkan oleh Akaike (1969) untuk mendapatkan waktu 

kelambanan maksimal yang optimal. Formulasi model uji kausalitas FPE 

pada dasarnya sama dengan formulasi uji kausalitas Granger, yakni: 
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Uji kausalitas FPE, namun demikian, memiliki langkah-langkah 

estimasi model dan kriteria penentuan arah kausalitas yang sangat 

berbeda dengan uji kausalitas Granger. Apabila pada uji kausalitas 

Granger k ditentukan secara seragam dan sama bagi semua model dan 

variabel, pada uji kausalitas FPE estimasi bertahap. Untuk mengetahui 



10 

 

apakah Penerimaan Pajak (Tax) menyebabkan Pengeluaran Pemerintah 

(Gov), misalnya, harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Regres Tax dengan nilai masa lalu Tax dengan berbagai waktu 

kelambanan maksimum (m) yang berbeda-beda: 

���� � � ��
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����
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2. Hitung nilai FPE untuk masing-masing nilai m dengan rumus: 
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pada saat FPETax (m) minimum berarti m ini adalah waktu 

kelambanan maksimum optimal untuk variabel Tax, sebut saja 

sebagai FPETax (m,o). 

3. Ragres kembali Tax terhadap nilai masa lalu Tax dengan waktu 

kelambanan maksimum optimal (m,o) dan nilai masa lalu vaiabel 

Gov dengan berbagai waktu kelambanan maksimum (n) yang 

berbeda-beda: 
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4. Hitung nilai FPE untuk masing-masing nilai n dengan rumus: 
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pada saat FPETax(mn) minimum berarti n ini adalah waktu 

kelambanan maksimum optimal untuk variabel Gov, sebut saja 

sebagai FPETax(mn,o) 
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5. Bandingkan FPETax(mn) dengan FPETax(mn,o). Apabila FPETax(m,o) 

< FPETax(mn,o) berarti model yang tepat adalah model yang tepat 

adalah model tanpa keberadaan vaiabel Gov, artinya Gov tidak 

menyebabkan Tax. Apabila FPETax(mn,o) <  FPETax(m,o) berarti 

model yang tepat adalah model dengan keberadaan variabel Gov, 

artinya Gov menyebabkan Tax. 

 

 

 

F. SISTEMATIKA 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitin, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan 

penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan pendapatan 

pajak dan pengeluaran pemerintah daerah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi data dan sumber data. Metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, metode analisa data. 
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BAB IV : ANALISA DATA 

Berisi tentang deskripsi data, analisa data, hasil analisa dan 

pembahasannya. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

perlu untuk disampaikan baik untuk obyek penelitian ataupun 

bagi penelitian selanjutnya. 

 


