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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Reformasi yang bergulir pada 1998 berdampak pada perubahan politik dan 

administrasi, salah satu dari bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk 

pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang desentralisasi dengan di 

berlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 kemudian diperbarui dengan 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang tersebut otonomi 

daerah diartikan, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah 

tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

 Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk 

menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah (Wandira, 2012). 

Undang-Undang tersebut juga memberi penegasan bahwa Pemerintah Daerah 

memiliki kewenangan untuk menyusun sendiri anggaran yang kemudian dijadikan 

pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah 

bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif 

terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas & 

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian 

sumber daya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ramlan, 

Darwanis, dan Abdullah, 2016). 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat program-program yang 

direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Anggaran merupakan alat utama bagi pemerintah untuk melaksankan semua 

kewajiban dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk rencana-rencana konkrit 

dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan 

dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut. 

Rencana kebutuhan yang harus diakomodir dalam APBD relatif banyak, 

sementara sumber daya yang tersedia relatif terbatas. Kondisi ini membutuhkan 

ketelitian dan ketepatan penyusun anggaran untuk memilih prioritas kebutuhan 

yang lebih mendesak untuk dianggarkan diantara sekian banyak kebutuhan yang 

ada (Parwati, Budiasih, dan Astika, 2015). 

Menurut Parwati, Budiasih, dan Astika (2015), mekanisme penyusunan 

APBD mengacu pada ketentuan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. 

Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan yang cukup besar pada tata 

kelola pemerintahan di daerah. Perubahan ini juga berimbas pada proses 

penyusunan anggaran daerah. 

Proses penyusunan APBD merupakan tahapan politis yang melibatkan 

DPRD selaku wakil dari rakyat dengan Kepala daerah beserta jajaranya. Dalam 

literatur ilmiah, baik dalam disiplin ekonomi, politik, maupun keuangan, 

hubungan seperti ini disebut hubungan keagenan. Dalam hubungan keagenan, 
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terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni yang 

memberikan kewenangan atau kekuasaan (principal) dan yang menerima 

kewenangan (agent). Teori tentang hubungan kedua pihak ini dikenal sebagai 

teori keagenan (Maryono, 2013). 

Ditinjau dari teori keagenan, proses penyusunan APBD merupakan tindak 

lanjut dari kontrak antara principal dan agent. DPRD selaku agen dari masyarakat 

yang telah memilih (voters), diberikan mandat untuk memperjuangkan kebutuhan 

masyarakat guna peningkatan kesejahteraan, agar dapat diakomodir dalam APBD. 

Demikian pula eksekutif selaku agen dari legislatif diharapkan mengusulkan 

anggaran sesuai kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan 

tujuan akhir kesejahteraan rakyat (Parwati, Budiasih, dan Astika, 2015). 

Implikasi penerapan teori pada penyusunan anggaran dapat menimbulkan 

hal positif dalam bentuk efisiensi, namun cenderung menimbulkan hal negatif 

dalam bentuk perilaku oportunistik. Adanya asimetri informasi antara eksekutif 

dengan legislatif dan legislatif dengan rakyat, hal ini menyebabkan terbukanya 

ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses peyusunan anggaran 

(Sularso, Restianto, dan Istiqomah, 2014). 

Menurut Megasari (2015), Proses pengalokasian dalam anggaran 

merupakan ruang bagi legislatif atau DPRD untuk memasukan kepentingan 

konstituen yang diwakilinya. Disamping itu, kepala daerah merupakan kader 

partai politik sehingga terjadi bargaining position antara eksekutif dan legislatif. 

Disisi lain, pejabat eksekutif lebih dominan dan memiliki wewenang serta 
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tanggung jawab yang lebih besar dalam menyusun APBD. Eksekutif juga 

memiliki power yang lebih besar karena sebagai pelaksana kebijakan, karena 

berhubungan dan berinteraksi langsung dengan masyarakatnya sehingga 

mengakibatkan informasi eksekutif lebih unggul dari pada legislatif. 

Menurut pernyataan Maryono (2013), Di pihak lain dalam penganggaran, 

legislatif semestinya membela kepentingan pemilihnya dengan 

mengakomodasikan kebutuhan publik dalam anggaran. Usulan kegiatan yang 

akan dibiayai dengan anggaran seharusnya didasarkan pada permasalahan 

kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi ketika legislatif turun ke lapangan 

melakukan penjaringan aspirasi masyarakat. Namun pada kegiatanya legislatif 

dapat merealisasikan kepentinganya pada rancangan anggaran daerah dengan 

membuat kebijakan seolah-olah merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, 

tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang baik secara individual 

maupun institusional. Melalui descretionary power yang dimiliki, legislatif dapat 

mengusulkan kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun usulan 

tersebut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan fungsi 

legislatif. Legislatif juga dapat medorong eksekutif untuk memperbesar target 

pendapatan sehingga dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program yang 

medukung kepentinganya Hal ini dapat memunculkan political coruption atas 

anggaran, namun masyarakat sulit melihat dan memahami kecenderungan ini 

(Sularso, Restianto, dan Istiqomah, 2014). 

Permasalahan pada penyusunan anggaran timbul ketika pihak-pihak yang 

terlibat berupaya untuk memanfaatkan peluang atau berperilaku oportunistik agar 
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kepentingan pribadi dan kelompoknya dapat diakomodir dalam APBD. Kebijakan 

anggaran menjadi ajang perebutan kepentingan oleh berbagai pihak, baik 

pemerintah, legislatif, partai politik, pengusaha, organisasi masyarakat, maupun 

rakyat kecil (Parwati, Budiasih, dan Astika, 2015). 

Penelitian Sujaie (2013) menunjukan bahwa praktek perilaku oportunistik 

eksekutif dalam kebijakan anggaran terjadi karena dua faktor pendorong: Pertama, 

anggapan bahwa eksekutif merupakan pelaksana semua fungsi pemerintah daerah 

yang telah berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama; 

dan Kedua, eksekutif mempunyai akses informasi yang besar dalam konteks 

penyusunan anggaran. Megasari (2015) menjelaskan perilaku oportunistik adalah 

perilaku atau tindakan seseorang yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang 

ada untuk memenuhi segala keinginannya. Perilaku oportunistik nantinya akan 

mengarah pada tindakan-tindakan ilegal seperti menyembunyikan informasi dan 

menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. 

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk 

menggali potensi pendapatanya yang terdiri dari dua komponen utama yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli Daerah 

merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari kegiatan ekonomi 

daerah itu sendiri. PAD merupakan satu pilar untuk mengukur sejauh mana 

kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber PAD 

terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah.  
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Penelitian Sularso, Restianto, dan Istiqomah (2014) menunjukkan bahwa 

peningkatan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perilaku oportunistik 

penyusun anggaran. Legislatif akan mendorong eksekutif untuk meningkatkan 

target pendapatan sehingga dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program 

yang mendukung kepentingannya. Peningkatan jumlah PAD akan memberi 

peluang bagi penyusun anggaran untuk mengalokasikan dana yang lebih besar 

untuk bidang – bidang tertentu sesuai preferensinya. 

Permasalahan lain dalam pengalokasian anggaran adalah tidak 

diperhatikannya tempo waktu di tetapkanya perubahan APBD. Hal ini akan 

menjadikan anggaran tidak efektif atau bahkan tidak terealisasi sesuai dengan 

tujuan awal pada proses perancangan anggaran. Dampak yang akan ditimbulkan 

dari masalah tersebut adalah terbentuknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) yang tinggi (Megasari, 2015). Penelitian Parwati, Budiasih, dan Astika 

(2015) menyatakan SiLPA berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusun 

anggaran. SiLPA menjadi alternatif pembayaran daerah untuk menutup defisit 

ketika nilai belanja lebih besar dari pendapatan. Mekanisme perubahan APBD 

menjadi sarana legal untuk menganggarkan kembali (rebudgetting) SiLPA tahun 

sebelumnya agar dapat dialokasikan untuk belanja sesuai preferensi penyusun 

anggaran sehingga membuka ruang terjadinya perilaku oportunistik (Sularso, 

Restianto, dan Istiqomah, 2014). 
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Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung oleh upaya 

pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan 

meminimalisasi terjadinya perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran 

daerah. Dikarenakan masih banyaknya ketimpangan PAD yang diperoleh antara 

daerah satu dengan daerah yang lainya maka pemerintah pusat mengeluarkan 

kebijakan dana perimbangan guna meminimalisir ketimpangan tersebut. Dalam 

UU No. 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan perimbangan keuangan adalah 

pembagian keuangan serta pemerataan antar daerah secara proporsional, 

demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan 

kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata 

acara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan 

pengawasan keuanganya. 

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah dana perimbangan 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu 

dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah 

adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU berperan sebagai pemerata fiskal antar 

daerah (fiscal equalization) di Indonesia. DAU dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas, keadaan geografi, jumlah 

penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di suatu daerah (Maryono, 2013). 

Namun dengan adanya dana transfer yang awalnya digunakan sebagai 

menyeimbangkan keuangan suatu daerah, ternyata malah memicu permasalahan 

baru, desentralisasi yang timbul ketika pemerintah daerah di dalam mengelola 
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daerahnya secara mandiri akan memberikan peluang dan kesempatan untuk 

melakukan perilaku menyimpang oleh pihak-pihak yang berwenang seperti 

adanya Flypaper Effect. Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas 

bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar 

daripada penerimaan transfer itu sendiri. Adiputra (2014) menyatakan bahwa 

Flypaper Effect disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah 

merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer 

(grants) yang diproksikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan 

sendiri atau diproksikan dengan PAD.  

Dana Alokasi Umum yang diterima daerah dapat mengakibatkan 

perubahan pada Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). 

Dalam pelaksanaanya, penerimaan DAU dapat memicu flypaper effect dan 

membuka ruang bagi legislatif untuk memaksimalkan utilitasnya dengan 

merekomendasikan eksekutif untuk mengalokasi anggaran kepada kegiatan atau 

proyek-proyek yang menguntungkan bagi legislatif. Selain itu legislatif juga 

memperbesar atau memperbanyak mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas 

bagi pimpinan dan anggotanya (Darmayanti et al, 2007 dalam Maryono, 2013). 

Terdapat beberapa penelitian yang melakukan kajian mengenai hubungan 

maupun pengaruh dari Pandapatan Asli Daerah (PAD), Selisih Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA), dan Flypaper Effect terhadap perilaku oportunistik penyusun 

anggaran, Namun masing-masing terdapat perbedaan dari setiap hasil 

penemuannya. 
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Dari beberapa fenomena yang terjadi membuat penelitian ini penting 

untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya 

yaitu Megasari (2015) yang berjudul tentang PENGARUH PENDAPATAN ASLI 

DAERAH, SELISIH LEBIH PENGHITUNGAN ANGGARAN DAN 

FLYPAPER EFFECT PADA PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN 

ANGGARAN. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada, (1) 

objek penelitian, yaitu pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, (2) tahun penelitian, 

yaitu tahun 2013-2014.  

Berdasarkan uraian teori dan hasil empiris diatas, peneliti tertarik untuk 

mengambil judul PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA 

ALOKASI UMUM, SELISIH LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN 

FLYPAPER EFFECT  TERHADAP PERILAKU OPORTUNISTIK PENYUSUN 

ANGGARAN (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2013-2014). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap perilaku 

oportunistik penyusun anggaran? 

2. Apakah Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh 

terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran? 

3. Apakah flypaper effect berpengaruh terhadap perilaku oportunistik 

penyusun anggaran? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap perilaku 

oportunistik penyusun anggaran. 
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2. Mengetahui pengaruh selisih lebih perhitungan anggaran terhadap perilaku 

oportunistik penyusun anggaran. 

3. Mengetahui pengaruh flypaper effect terhadap perilaku oportunistik 

penyusun anggaran. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA), dan Flypaper Effect terhadap perilaku oportunistik 

penyusun anggaran di Jawa Tengah pada periode 2013-2014. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA), dan Flypaper Effect terhadap perilaku 

oportunistik penyusun anggaran di Jawa Tengah, sehingga 

pemerintah dapat mendeteksi dan menanggulangi perilaku 

oportunsitik penyusun anggaran. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai perilaku oportunistik penyusun anggaran 
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supaya masyarakat lebih waspada dan kritis terhadap kecurangan 

serta perilaku oportunistik para agen pemerintahan. 

c. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi 

acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntansi 

sektor publik. 

d. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas 

akhir dan memberikan pengetahuan mengenai pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA), dan Flypaper Effect terhadap perilaku 

oportunistik penyusun anggaran di Jawa Tengah . 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi 

gambaran kepada pembacanya tentang penelitian ini. 

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah 

yang mendasari diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, serta sistematika 

penulisan, kemudian 

BAB II : Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang 

berkenaan dengan variabel yang diambil dalam penelitian ini, 
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penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian, 

selanjutnya 

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data, serta operasional variabel 

penelitian, sedangkan 

BAB IV : Analisis dan pembahasan yang menjelaskan tentang sekilas 

gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan, 

dan 

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA), dan Flypaper Effect terhadap perilaku oportunistik 

penyusun anggaran di Jawa Tengah periode 2013-2014, 

keterbatasan dan saran yang berupa tindakan-tindakan yang 

sebaiknya dilakukan. 

 

 

 

 

 

 


