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KATA PENGANTAR
“Indonesian Treasury Review (ITRev): Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan

Publik”, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016 ini, memuat 6 artikel ilmiah yang memiliki koneksitas strategis dalam tata

kelola perbendaharaan dan keuangan negara. Artikel pertama “Knowledge Management dan Kinerja

Organisasi Sektor Publik: Studi Empiris pada Entitas Akuntansi di Indonesia”, bertujuan untuk mengetahui

pengaruh variabel-variabel knowledge management enablers terhadap kinerja entitas akuntansi di Indonesia.

Knowledge management enablers dalam studi ini terdiri dari ICT know-how dan skills, job training, job
rotation, knowledge management technology, dan knowledge sharing. Sampel penelitian adalah 229 penyusun

laporan keuangan (entitas akuntansi), dan teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modelling
(SEM) dengan software AMOS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICT know-how dan skills, job training,

knowledge management technology, dan knowledge sharing berpengaruh signifikan terhadap kinerja entitas

akuntansi, sedangkan job rotation tidak berpengaruh.

Artikel kedua “Sikap dan Kepuasan Pengguna Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)”

bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan kesuksesan penerapan SPAN

pada pengguna (licenced user), dengan menggunakan integrated model. Area sampling yang digunakan adalah

licenced user pada KPPN lingkup Jawa Tengah (15 KPPN) sebanyak 160 responden. Teknik analisis data

menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan perangkat lunak SmartPLS Versi 3.2.3. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa pengaruh sosial dan kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap sikap penggunaan SPAN. Sikap pada penggunaan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan pengguna. Sedangkan variabel lain, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kualitas informasi
dan kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan SPAN.

Artikel ketiga “Analisis Penerapan Fully Funded Pada Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia”

memuat 2 gagasan utama, yaitu a). Mitigasi risiko belanja pensiun pay as you go sheme terhadap fiscal

sustainability, dengan mengusulkan penerapan fully funded pension scheme, dan b). Pendalaman model
investasi Dana Pensiun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pengembangan sistem

pensiun yang lebih baik, tata kelola yang profesional, beban fiskal (fiscal burden) yang terukur, dan

mensejahterakan penerima pensiun.

Artikel keempat, “Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi

Karbon di Indonesia”. Eksternalitas negatif emisi karbon merupakan permasalahan global yang
penanganannya memerlukan intervensi pemerintah. Komitmen pemerintah pada Konferensi Perubahan

Iklim Kopenhagen adalah menurunkan emisi karbon 26% dari BAU (business as usual). Dalam artikel ini

menjelaskan bahwa kebijakan carbon tax dipandang efektif untuk keperluan di atas, namun memerlukan

kesadaran dan political will pembangunan yang pro-lingkungan. Beberapa negara telah melengkapi piranti

kelembagaannya dengan mendirikan green tax commission untuk keperluan tersebut.

iii

Artikel kelima, “Analisis Hubungan SUN, Inflasi, dan Suku Bunga di Indonesia”. Penelitian ini

menganalisis respon variabel-variabel terhadap guncangan yang timbul dari peristiwa ekonomi, dan untuk

mengetahui variabel yang paling berpengaruh dalam mempengaruhi variabel lainnya. Analisis VAR atau
VECM digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam uji IRF dan uji VDC. Penelitian ini menggunakan time
series data sekunder dari publikasi DJPU, Bank Indonesia, dan BPS dari bulan Januari 2010 sampai dengan

Desember 2013. Hasil analisis data menyimpulkan bahwa variabel inflasi merupakan variabel yang penting

dalam perekonomian Indonesia, yang dalam jangka panjang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap

variabel lainnya.

Artikel keenam, “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah

Sumatera”. Melalui desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menyelesaikan
permasalahan di daerah, khususnya pengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh
pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran (unemployment rate) di Wilayah Sumatera

selama periode 2006 s.d. 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dengan
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan belanja modal (capital expenditure) dua tahun sebelumnya,
berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif

terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.

Akhirnya, kami berharap artikel-artikel tersebut di atas dapat memberikan inspirasi bagi inovasi yang

berkelanjutan (continuous improvement) dalam pengembangan sistem perbendaharaan dan keuangan
negara.

Dewan Redaksi ITRev
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ABSTRAK
This study aims to investigate the effect of knowledge management enablers
on the performance of accounting entities in Indonesia. Knowledge
management enablers consist of ICT know-how and skills, job training, job
rotation, knowledge management technology and knowledge sharing. The
sample of the study comprises 229 accounting entities in Indonesia. Data was
collected by online survey method and analyzed using AMOS 22 software for
structural equation modelling (SEM). The results show that four knowledge
management enablers, namely ICT know-how and skills, job training,
knowledge management technology and knowledge sharing, have significant
influences on the performance of accounting entities. Meanwhile, job rotation
does not affect the performance of the accounting entities.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh knowledge
management enablers terhadap kinerja entitas akuntansi di Indonesia.
Knowledge management enablers dalam penelitian ini terdiri dari ICT knowhow dan skills, job training, job rotation, knowledge management technology,
dan knowledge sharing. Sampel dalam penelitian ini adalah 229 penyusun
laporan keuangan pada entitas akuntansi di Indonesia. Data dikumpulkan
dengan metode survei online. Data dalam penelitian ini dianalisis
menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan software AMOS
22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat knowledge management
enablers yaitu ICT know-how dan skills, job training, knowledge management
technology, dan knowledge sharing berpengaruh signifikan terhadap kinerja
entitas akuntansi di Indonesia. Sementara itu, satu knowledge management
enablers yaitu job rotation tidak berpengaruh terhadap kinerja entitas
akuntansi di Indonesia.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik memberikan amanat kepada
instansi pemerintah untuk menyelenggarakan
pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
Undang-undang tersebut mempunyai tujuan
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
dalam
penyelenggaraan
pelayanan
publik.
Ombudsman adalah lembaga yang berdasarkan
undang-undang mempunyai kewenangan dalam
pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
publik di Indonesia.

Ombudsman
Republik
Indonesia
(ORI)
mencatat bahwa keluhan masyarakat yang
berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan
pelayanan publik pada tahun 2013 meningkat
hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2012.
Ombudsman menerima 4.359 laporan masyarakat
pada tahun 2013, yang mana laporan tersebut
meningkat 97,3% dibandingkan tahun 2012, yaitu
sebanyak 2.209 aduan. Pemerintah daerah berada
di urutan pertama dalam jumlah keluhan yang
diterima Ombudsman, yakni 41,8%. Kepolisian
berada di peringkat kedua dengan 13,3%, disusul
oleh instansi pemerintah/ kementerian sebesar
10,7 %, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
sebesar 6,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa
masyarakat sudah peduli dengan hak untuk
mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Banyaknya
keluhan
pelayanan
publik
sebagaimana dilaporkan oleh Ombudsman tersebut
merupakan bukti bahwa pelayanan publik di
Indonesia masih buruk. Kinerja yang tidak
maksimal tersebut harus diperbaiki dan
ditingkatkan
demi
kepentingan
rakyat.
Peningkatan kerja tidak akan terwujud apabila
tidak ada pengelolaan manajemen yang baik. 1
Manajemen
pengetahuan
(knowledge
management) merupakan sebuah alat bagi
manajemen dalam mengelola organisasi yang
menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk
menentukan keunggulan kompetitif sebuah
organisasi.
Knowledge
management
(KM)
merupakan sebuah alat dalam pengelolaan
manajemen yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kinerja organisasi. 2 Keberhasilan
1

2
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Normala Dewi Anggraini, Pengaruh Praktek
Knowledge Management Terhadap Kinerja
Organisasi, Skripsi Tidak Dipublikasikan,
(Semarang: Universitas Diponegoro, 2013).

Siong Shoy Chong et al., “KM Implementation in
a Public Sector Accounting Organization: An
Empirical Investigation”, The Journal of

implementasi KM pada entitas akuntansi dapat
mendukung terciptanya pelaporan keuangan yang
akurat dan tepat waktu serta dapat memenuhi
persyaratan peraturan. 3

Chong et al. (2011) dalam penelitiannya
berhasil membuktikan bahwa KM enablers sangat
signifikan memengaruhi kinerja organisasi sektor
public. 4 KM enablers dalam penelitian ini terdiri
dari 5 hal, yaitu ICT know-how & skill, job training,
job rotation, KM technology, dan knowledge sharing.
Kelima KM enablers tersebut digunakan dalam
penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui
apakah kinerja pelayanan instansi pemerintah
meningkat apabila kelima KM enablers tersebut
diimplementasikan dengan baik.
Perbedaan penelitian ini dengan Chong et al.
(2011) adalah dari sisi lokasi penelitian, penelitian
Chong et al. (2011) tersebut dilaksanakan di
Kementerian
Keuangan
Malaysia
dengan
responden para akuntan yang bekerja di dalamnya.
Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada entitas
akuntansi sebagaimana didefinisikan dalam
Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah. 5

Definisi entitas akuntansi menurut PP 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
adalah badan atau organisasi yang menerima dan
mengelola dana APBN serta wajib menyusun
laporan keuangan atas pengelolaan dana APBN
tersebut. Entitas akuntansi dapat juga disebut
sebagai satuan kerja atau instansi pemerintah yang
tersebar di seluruh Indonesia. Entitas akuntansi
yang menghasilkan laporan keuangan berperan
penting dalam akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Laporan keuangan yang diterbitkan
merupakan salah satu bentuk pelayanan publik
yang digunakan untuk menilai kinerja instansi
pemerintah.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Masalah keagenan antara principal dan agent
sebagaimana dicetuskan oleh Jensen dan Meckling
(1976), akan selalu terjadi di sebuah perusahaan

3

4
5

Knowledge Management, 2011, Vol.15, No.3,
hlm. 457-512.

B. Whitmore dan J.A Albers, “Knowledge
Management in an Accounting Organization”.
The Journal of Knowledge Management Practice,
2006, Vol. 7, No. 4.
Chong et al., Loc.Cit., hlm. 467-512.
Ibid.
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atau organisasi. 6 Scott (2009) mengasumsikan
antara manajer dan investor mempunyai sifat
rasional dan akan memilih kebijakan akuntansi
untuk kepentingan masing-masing. 7 Oleh karena
itu, manajer mempunyai kecenderungan untuk
memaksimalkan utilitas harapan yang bersifat
oportunis. Sifat oportunis tersebut dipengaruhi
oleh tiga kondisi, yaitu bonus plan, debt covenant
dan political cost. 8 Untuk mengatasi masalah
tersebut, principal dapat mengeluarkan monitoring
cost untuk mengurangi tindakan menyimpang yang
dilakukan agen. 9 Salah satu bentuknya meliputi
audit, sistem pengendalian formal, pembatasan
anggaran dan sistem kompensasi insentif.
Principal di dalam sektor publik sering
diartikan sebagai rakyat, sedangkan agen adalah
pemerintah
sebagai
eksekutif. 10
Pertanggungjawaban dari pemerintah kepada
rakyat diwujudkan dalam bentuk laporan
keuangan pemerintah. 11 Laporan keuangan itulah
yang akan dijadikan sumber informasi oleh rakyat
untuk menilai kinerja pemerintah sebagai agen

6

7
8

9
10

11

Michael C. Jensen dan William H. Meckling,
“Theory of The Firm: Managerial Behavior,
Agency Cost and Ownership Structure”, The
Journal of Financial Economics, 1976, Vol. 3, No.
4, hlm. 305-360.
William R Scott, Financial Accounting Theory.
Edisi Kelima, (Toronto: Pearson, 2009).

R.L Watts dan J.L Zimmerman, “Positive
Accounting Theory: a Ten Years Perspective”,
The Accounting Review, 1990, Vol. 65, No. 1,
hlm. 131 – 156.
Michael C. Jensen dan William H. Meckling.,
Loc.Cit.

Syukriy Abdullah, dan Jhon Andra Asmara,
“Perilaku
Oportunistik
Legislatif
dalam
Penganggaran Daerah”, (Padang: Simposium
Nasional Akuntansi IX, 2006); Nurul Latifah,
“Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi
Agency Theory di Sektor Publik?”, Fokus
Ekonomi, 2010, Vol 5, No. 2, hlm. 85-94; Abdul
Halim dan Syukriy Abdullah, “Hubungan dan
Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah”.
Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2006, Vol. 2. No.
1, hlm. 53-64.
Amiruddin Zul Hilmi dan Dwi Martani, “Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah
Provinsi”, (Banjarmasin: Simposium Nasional
Akuntansi XV, 2012).
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Berdasarkan
permasalahan
dari
rakyat. 12
hubungan keagenan yang dijelaskan di atas,
penelitian ini mencoba mengoptimalkan variabelvariabel KM enablers untuk meningkatkan kinerja
entitas akuntansi di Indonesia.

Sejak pengetahuan dikategorikan sebagai aset
intelektual organisasi, 13 KM telah menjadi praktik
standar dalam suatu organisasi di seluruh dunia. 14
Pengertian KM adalah proses menciptakan,
menangkap dan menggunakan pengetahuan untuk
meningkatkan kinerja pada organisasi, bukan
Syed-Ikhsan dan
individu. 15 Sementara itu,
Rowland (2004) mendefinisikan KM sebagai upaya
sistematis dan terorganisasi untuk menggunakan
pengetahuan dalam organisasi dengan tujuan
memberikan layanan kepada masyarakat dan
meningkatkan kinerja. 16
2.1. Kinerja Organisasi dan ICT know-how Skills

ICT know-how & skills berhubungan positif
signifikan dengan kinerja transfer pengetahuan
organisasi sektor publik di Malaysia (Salleh et al.,
2012; Syed-Ikhsan dan Rowland, 2004). Namun
12

13

14

15

16

Arja Sadjiarto, “Akuntabilitas dan Pengukuran
Kinerja Pemerintah”, Jurnal Akuntansi &
Keuangan, 2000, Vol. 2, No. 2, hlm. 138 – 150;
Elvira Zeyn, “Pengaruh Good Governance dan
Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap
Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen
Organisasi Sebagai Pemoderasi”, Jurnal Reviu
Akuntansi dan Keuangan, 2001, Vol. 1, No. 1,
hlm. 21-37.

M.S. Bogdanowicz dan E.K. Bailey, “The Value of
Knowledge and the Values of the New
Knowledge Worker: Generation X in the New
Economy”. The Journal of European Industrial
Training, 2002, Vol. 26, No. 2/3/4, hlm. 125139.
H-D. Evers dan S. Gerke, “Knowledge is Power;
Experts a Strategic Group”, Working Paper
Series, Center for Development Research
University of Bonn, 2005.

J.S. Edwards, P.M. Collier, dan D. Shaw,
Knowledge Management and Its Impact on the
Management
Accountant.
(London:
The
Chartered Institute of Management Accountants
(CIMA), 2005).

SOS. Syed-Ikhsan, dan Fytton Rowland,
“Knowledge
Management
in
Public
Organization: A Study on the Relationship
between Organizational Elements and the
Performance of Knowledge Transfer”, The
Journal of Knowledge Management, 2004, Vol. 8.
No 2, hlm. 95-111.
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Chong et al., (2011) menemukan bahwa ICT knowhow & skills berhubungan negatif signifikan dengan
kinerja organisasi. Sementara itu, literatur
menunjukkan bahwa semakin banyak pelatihan
yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan
teknologi informasi dan komunikasi, individu akan
semakin memanfaatkan alat teknologi informasi
dan komunikasi. 17 Selanjutnya, pengetahuan dan
keterampilan tersebut dapat ditransfer dan
dibagikan ke dalam dan ke luar organisasi. 18
Semakin organisasi mempunyai pengetahuan dan
keterampilan, maka secara logika organisasi akan
mempuyai kinerja yang lebih baik daripada
organisasi yang mempunyai sedikit pengetahuan.
Oleh karena itu, dapat dihipotesiskan bahwa:
H1: Terdapat hubungan positif antara ICT knowhow and skills dengan kinerja entitas akuntansi.
2.2. Kinerja Organisasi dan Job Training

Pelatihan membuat karyawan merasa bahwa
mereka adalah bagian dari organisasi. Tujuan dari
pelatihan
kerja
(job
training)
adalah
mengembangkan pengetahuan karyawan yang
dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 19
Selain itu, pelatihan menciptakan pengembangan
profesional dan meningkatkan keterampilan
karyawan. Pengetahuan yang diperoleh karyawan
melalui pelatihan kerja memungkinkan untuk
menerjemahkan pengetahuan ke dalam rutinitas
organisasi, kompetensi, deskripsi pekerjaan,
proses bisnis, rencana, strategi, dan budaya. 20
17

18

19

20
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Siong Shoy Chong, et al., “KM Implementation in
a Public Sector Accounting Organization: An
Empirical Investigation”, The Journal of
Knowledge Management, 2011, Vol. 15, No. 3,
hlm. 457-512; Kalsom Salleh, et al., “Learning
and Knowledge Transfer Performance among
Public Sector Accountants: An Empirical
Survey”. Knowledge Management Research and
Practice, 2012, Vol. 10. No. 2, hlm. 164-174.

Kalsom Salleh, et al., “KM Strategy for EGovernment: An Exploratory Study of Local
Authorities in Malaysia”, (Working-Paper,
University Technology Mara), 2006; Siong Shoy
Chong, et al., “KM Implementation in a Public
Sector Accounting Organization: An Empirical
Investigation”, The Journal of Knowledge
Management, 2011, Vol. 15, No. 3, hlm. 457-512.
Larry. W Carlile, “Knowledge Management and
Training: The Value of Collaboration”.
Performance Improvement, 2002, Vol. 41. No. 4,
hlm. 37- 43.

CW. Holsapple dan M. Singh, “The Knowledge
Chain Model: Activities for Competitiveness”,
Handbook on Knowledge Management 2:

Karyawan dengan kompetensi yang lebih banyak
akan lebih dapat meningkatkan kinerja organisasi
daripada karyawan yang mempunyai lebih sedikit
kompetensi. Hal tersebut menunjukkan bahwa
karyawan harus diberikan pelatihan yang
berkesinambungan
untuk
memperkaya
pengetahuan dan meningkatkan kemampuan
(Chong et al., 2011). Berdasarkan hal tersebut,
maka dapat dihipotesiskan:
H2: Terdapat hubungan positif antara program
pelatihan kerja dengan kinerja entitas akuntansi.

2.3. Kinerja Organisasi dan Job Rotation

Karyawan yang masuk ke dalam divisi yang
baru akan membawa pengetahuan, pengalaman,
dan keterampilan mereka sebelumnya. Hal
tersebut akan menambah nilai sumber daya
manusia organisasi/ divisi tersebut. 21 Melalui
program
rotasi
pekerjaan,
bagian
dari
pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dari
departemen sebelumnya dapat dibawa ke
departemen yang baru. Dengan demikian, program
rotasi pekerjaan memainkan peran penting dalam
proses transfer pengetahuan karena akan
meningkatkan
pertumbuhan
pembelajaran/
pengetahuan karyawan dan/ atau organisasi. 22
Dengan bertambahnya pengetahuan dari program
rotasi pekerjaan, kinerja organisasi dapat
meningkat, karena organisasi yang mempunyai
pengetahuan lebih banyak, akan lebih mempunyai
keunggulan kompetitif daripada organisasi dengan
sedikit pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut,
maka dapat dihipotesiskan:

H3: Terdapat hubungan positif antara program
rotasi kerja dengan kinerja entitas akuntansi.
2.4. Kinerja Organisasi dan KM Technology

Salah satu pilar penopang implementasi KM
dalam sebuah organisasi adalah teknologi. 23
Teknologi tersebut dapat menghubungkan anggota
organisasi dan mempermudah komunikasi baik ke
dalam maupun ke luar organisasi. Selanjutnya,
teknologi KM yang tersedia dalam organisasi akan
21

22

23

Knowledge Directions,
2003, hlm. 215–251.

Lexington:

Springer,

M.S. Bogdanowicz dan E.K. Bailey, Loc.Cit., hlm.
125-139.
Chong et al., Loc.Cit., hlm. 457-512 dan Salleh et
al., Loc.Cit., hlm. 164-174.

M.A. Stankosky, Advances in Knowledge
Management: University Research Toward an
Academic Discipline, in Stankosky, M. (Ed.),
Creating
the
Discipline
of
Knowledge
Management – The Latest in University Research.
(Oxford: Elsevier, 2005).
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dapat menghubungkan setiap individu dalam
organisasi dengan mudah dan cepat sehingga
dapat
mempermudah
proses
pengambilan
keputusan di dalam organisasi. 24 Organisasi yang
cepat mengambil keputusan dalam pemanfaatan
peluang yang ada, akan lebih baik daripada
organisasi dengan proses pengambilan keputusan
yang lama. Secara otomatis, organisasi tersebut
akan mempunyai kinerja yang lebih baik.
Berdasarkan
hal
tersebut,
maka
dapat
dihipotesiskan:
Terdapat
hubungan
positif
antara
H 4:
ketersediaan teknologi KM dengan kinerja entitas
akuntansi.
2.5. Kinerja Organisasi dan Knowledge Sharing

Sistem berbagi pengetahuan (knowledge
sharing) dapat digambarkan sebagai sistem yang
memungkinkan
anggota
organisasi
untuk
memperoleh pengetahuan tacit dan explicit dari
satu sama lain. 25 Knowledge sharing dapat
meningkatkan kinerja agar lebih baik melalui
peningkatan proses pengambilan keputusan dan
koordinasi. 26 Mengelola, mengembangkan, dan
memperbarui sistem teknologi informasi akan
dapat meningkatkan proses berbagi pengetahuan
antar individu di dalam sebuah organisasi. 27
Selanjutnya knowledge sharing di dalam sebuah
organisasi sangat penting untuk melestarikan
warisan yang berharga, mempelajari teknik yang
baru,
memecahkan
masalah,
menciptakan
kompetensi inti, memulai usaha baru, dan akhirnya
mendapatkan
keunggulan
kompetitif. 28
Selanjutnya, dengan adanya knowledge sharing di
24

25

26

27

28

Sri
Maharsi,
“Pengaruh
Perkembangan
Teknologi
Informasi
Terhadap
Bidang
Akuntansi Manajemen”. Jurnal Akuntansi &
Keuangan, 2002, Vol. 2. No. 2, hlm. 127 – 137.

Irma Becerra Fernandez dan Rajiv Sabherwal,
Knowledge Management: System and Process.
(London: ME Sharpe, 2010).
Sayyed Mohsen Allameh, et al., “Developing
Model for Examining the Effect of Tacit and
Explicit Knowledge Sharing on Organizational
Performance Based on EFQM Approach”, The
Journal of Science and Technology Policy
Management, 2014, Vol.5 No.3, hlm. 255-280.

Vera-Munoz, et al., “Enhancing Knowledge
Sharing in Public Accounting Firms”, Accounting
Horizons, 2006, Vol 20. No 2, hlm. 133-155.
Zhining Wang, et al., “Knowledge Sharing,
Intellectual Capital and Firm Performance”,
Management Decision, 2014, Vol. 52. No. 2, hlm.
230–258.
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dalam organisasi, akan dapat meningkatkan
kualitas pelayanan yang disediakan oleh pegawai
di organisasi sektor publik. 29 Dengan dasar
tersebut, maka dapat dihipotesiskan:

H5: Terdapat hubungan positif antara proses
berbagi pengetahuan dengan kinerja entitas
akuntansi.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah entitas
akuntansi dengan pengertian sebagaimana
tertuang dalam PP No. 71 tahun 2010 yang ada di
seluruh Indonesia. Adapun sampel yang diambil
adalah entitas akuntansi yang memenuhi 3 kriteria
sampel sehingga dapat mencerminkan elemen
populasi (Tabel 2), yaitu (1) perwakilan entitas
akuntansi di wilayah Indonesia bagian barat,
tengah dan timur, (2) perwakilan entitas akuntansi
di pulau besar dan pulau kecil, dan (3) perwakilan
entitas akuntansi di kota besar dan kota kecil.
Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah
penyusun laporan keuangan entitas akuntansi
dengan jumlah total 229 responden.
3.2. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian
ini adalah purposive sampling. Pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan metode survei
dengan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini
didesain dan dikembangkan dari berbagai sumber
penelitian terdahulu (Delaney dan Huselid, 1996;
Syed-Ikhsan dan Rowland, 2004; Fullwood et al.,
2012; dan Salleh et al., 2012). Metode survei dalam
penelitian ini dilakukan dengan bantuan teknologi
internet (survei online). Cara ini ditempuh dengan
alasan lebih dapat menghemat waktu dan tenaga
serta biaya mengingat responden berasal dari
seluruh wilayah Indonesia.
3.3. Devisi Operasional
Variabel

dan

Pengukuran

Kinerja Organisasi adalah indikator yang
mengukur seberapa baik sebuah organisasi dalam
mencapai tujuan. 30 Kinerja entitas akuntansi yang
dimaksud dalam penelitian ini dikembangkan dari
penelitian Delaney dan Huselid (1996) yang
29

30

G. Anthony Gorry, “Sharing Knowledge in the
Public Sector: Two Case Studies”, Knowledge
Management Research and Practice, 2008, Vol.6.
No.2, hlm. 105–111.
Li-An Ho, “What Affects Organizational
Performance?” Industrial Management & Data
Systems, 2008, Vol. 108. No. 9, hlm. 1234 –
1254.
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menggunakan dua cara dalam mengukur kinerja
organisasi, yaitu melalui kinerja organisasi dan
kinerja pasar. Delaney dan Huselid (1996)
menggunakan 7 indikator dalam mengukur kinerja
organisasi yaitu kualitas pelayanan, inovasi
pelayanan, atraksi karyawan, retensi karyawan,
kepuasan pelanggan, hubungan manajemen
dengan karyawan dan hubungan antar sesama
karyawan. Indikator tersebut diukur dengan
menggunakan skala likert 5 poin dimulai dengan
sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. 31

ICT know-how & skills adalah pengetahuan
yang dimiliki organisasi tentang teknologi
informasi dan komunikasi baik sebagai explicit
knowledge maupun tacit knowledge. 32 Instrumen
ICT know-how & skills dikembangkan dari
penelitian Syed-Ikhsan & Rowland (2004).
Instrumen tersebut diukur dengan menggunakan
skala likert 5 poin dimulai dengan sangat tidak
setuju sampai dengan sangat setuju.

Pelatihan (training) adalah mentransfer
informasi kepada anggota organisasi untuk secara
positif meningkatkan efektivitas dan produktivitas
organisasi. 33 Instrumen job training dikembangkan
dari penelitian Syed-Ikhsan & Rowland (2004).
Instrumen tersebut diukur dengan menggunakan
skala likert 5 poin dimulai dengan sangat tidak
setuju sampai dengan sangat setuju.

Rotasi pekerjaan dapat didefinisikan sebagai
bekerja di posisi yang berbeda atau dalam situasi
yang berbeda pada periode waktu yang
diklasifikasikan
berdasarkan
berbagai
pengetahuan
individu,
keterampilan
dan
kemampuan karyawan. 34 Job rotation diukur
31

32

33

34
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Jhon T. Delaney dan Mark A. Huselid, “The
Impact of Human Resources Management
Practices on Perceptions of Organizational
Performance”, Academy of Management Journal,
1996, Vol. 39. No. 4, hlm. 949 - 969.
C. Rosenthal Sabroux dan M. Grundstein, “A
Knowledge Management Approach of ICT”,
Journal of Science, Natural Sciences and
Technology, 2008, Vol.24, hlm. 162-169.

Shadi Ebrahimi Mehrabani dan Noor Azmi
Mohamad, “The Role of ‘Training Activities’ and
‘Knowledge Sharing’ in the Relationship
between
Leadership
Development
and
Organizational Effectiveness”, International
Conference on Sociality and Economics
Development, Singapore, 2011.

Shahin Rasouli Saravani dan Badri Abbasi,
“Investigating The Influence of Job Rotation on
Performance by Considering Skill Variation and

dengan menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban
1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju)
menggunakan
instrumen
penelitian
yang
digunakan Salleh et al., (2012). 35

Teknologi yang dimaksud adalah sesuatu hal
yang berhubungan dengan berbagai teknologi
informasi khusus untuk mendukung atau
memungkinkan strategi dan operasi KM, misalnya:
email, gudang data/ database, mesin pencari
informasi/ search engine, dan lain-lain (Stankosky,
2005).
KM
Technologies
diukur
dengan
menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban 1
(sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju)
menggunakan
instrumen
penelitian
yang
digunakan oleh Syed-Ikhsan dan Rowland (2004).
Berbagi pengetahuan (knowledge sharing)
dapat digambarkan sebagai sistem yang
memungkinkan
anggota
organisasi
untuk
memperoleh pengetahuan tacit dan eksplicit dari
satu sama lain. 36 Knowledge sharing diukur dengan
menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban 1
(sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju)
menggunakan
instrumen
penelitian
yang
digunakan Fullwood et al., (2012). 37
3.4. Analisis Data

Alat statistik yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Statistical Package for the Social Science
(SPSS) versi 16 dan Analysis of Moment Structures
(AMOS) versi 22. SPSS 16 digunakan untuk
menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang
digunakan, sedangkan AMOS 22 digunakan untuk
pengujian hipotesis atas model yang diusulkan.
Sebelum data siap untuk dianalisis, maka
dilakukan proses editing dan coding. 38 Selain itu
perlu dilakukan screening data yaitu proses yang
dilakukan setelah coding data untuk menguji
kelengkapan data respon dan memastikan tidak
ada kesalahan pada saat analisis data. 39 Screening
35
36

37

38

39

Job Satisfaction of Bank Employees”. Technical
Gazette, 2013, Vol. 20, No. 3, hlm. 473-478.
Kalsom Salleh, et al., Loc.Cit., hlm. 164-174.

Irma Becerra Fernandez dan Rajiv Sabherwal,
Loc.Cit.

Roger Fullwood, et al., “Knowledge Sharing
among Academics in UK Universities”, The
Journal of Knowledge Management, 2012, Vol.
17 No. 1, hlm. 123-136.

Uma Sekaran dan Roger Bougie, Research
Methods for Business: A Skill Building Approach,
(New York: John Wiley & Sons, 2012).

Y Anni Aryani, The Effect of Fairness Perception
of Performance Measurement in The Balanced
Scorecard Environment, Disertasi Ph.D, Tidak
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data meliputi pendeteksian ada tidaknya missing
data yang dapat membuat analisis tidak bisa
dilakukan. Data yang hilang merupakan
permasalahan yang sering dihadapi dalam survei. 40
Selain itu pendeteksian unengaged responses juga
dilakukan, merujuk pada respon yang tidak
terpakai
dikarenakan
terdapat
indikasi
ketidakseriusan dalam menjawab pertanyaan yang
berasal dari responden. 41 Di samping itu dilakukan
juga pendeteksian outliers data. Selain ketiga hal di
atas, proses yang harus dilewati adalah deteksi
multivariate normality dan multi-collinearity. 42

Analisis data dilakukan dengan menggunakan
prosedur structural equation modelling (SEM). SEM
digunakan karena metode ini memiliki keunggulan
jika dibandingkan dengan metode statistik
multivariat yang lain. Ghozali (2014) mengatakan
bahwa SEM memiliki keunggulan karena dalam
variabel laten dimasukkan kesalahan pengukuran
dalam model. 43 Lebih lanjut lagi, Allameh et al.,
(2014) menyatakan bahwa dengan menggunakan
SEM, kebaikan model yang diusulkan serta
pentingnya hipotesis dalam model yang diusulkan
dapat diuji secara bersamaan.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Pengaruh ICT know-how & skills terhadap
kinerja entitas akuntansi di Indonesia
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H1
diterima dengan tingkat signifikansi 0,01. Hal
tersebut manandakan bahwa ICT know-how & skills
berpengaruh positif terhadap kinerja entitas
akuntansi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Syed-Ikhsan
dan Rowland (2004) yang menyatakan bahwa
semakin banyak seseorang diberikan pelatihan
menggunakan komputer dan perangkat lunak,

40

41

42

43

Dipublikasi, University of Victoria, Melbourne,
2009.

Rahmat
Basuki,
“Imputansi
Berganda
Menggunakan Metode Regresi dan Metode
Predictive Mean Matching untuk Menangani
Missing Data”. Tesis, Tidak Dipublikasikan.
Institut Teknologi Surabaya, 2009.
James Gaskin, Some General Guidelines for The
Order to Conduct Each Procedure, 2015.

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate
Dengan Program IBM SPSS 19, (Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).

Imam Ghozali, Model Persamaan StrukturalKonsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 22,
(Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2014).

Indonesian Treasury Review Vol.1, No.2, 2016, Hal.1-13
Halaman 7

maka akan semakin banyak pula pemanfaatan
pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya,
hal ini akan berimbas pada peningkatan kinerja
organisasi secara keseluruhan.

Selain itu Salleh et al., (2012) menambahkan
bahwa bukti pengaruh positif dalam penelitian
tersebut bukanlah hal yang mengejutkan seiring
semakin banyaknya penggunaan sistem pekerjaan
yang berbasis komputer. 44 Atas dasar itulah, dapat
diartikan bahwa apabila pegawai yang mempunyai
pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi
informasi dan komunikasi yang semakin baik,
maka pegawai tersebut akan semakin mudah
menggunakannya dalam penyelesaian pekerjaan
sehari-hari yang berbasis komputer. Lebih lanjut,
apabila pengetahuan dan keterampilan tentang
teknologi informasi dan komunikasi semakin baik,
maka hal tersebut akan membuat kinerja entitas
akuntansi akan semakin baik pula.
4.2. Pengaruh job training terhadap entitas
akuntansi di Indonesia

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H2
diterima dengan tingkat signifikansi 0,01. Hal
tersebut manandakan bahwa job training
berpengaruh positif terhadap kinerja entitas
akuntansi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penemuan Salleh et al., (2012) bahwa job
training berpengaruh positif terhadap kinerja
organisasi. Selanjutnya Salleh et al., (2012)
menyatakan bahwa pegawai atau karyawan,
terlebih lagi pegawai fungsional/ profesi, harus
mengembangkan kemampuan secara berkala dan
konsisten dalam rangka memelihara pengetahuan.
Adapun tujuan dari pelatihan kerja (job training)
adalah untuk mengembangkan pengetahuan
karyawan yang dibutuhkan dalam melaksanakan
pekerjaan. 45
Atas dasar hal tersebut, dapat diartikan bahwa
semakin banyak pelatihan kerja yang diterima oleh
seorang
pegawai,
semakin
banyak
pula
pengetahuan yang dimilikinya. Oleh karena itu,
pegawai tersebut akan semakin menguasai bidang
pekerjaannya. Pekerjaan yang semakin terlaksana
dengan baik diharapkan akan dapat meningkatkan
kinerja entitas akuntansi di Indonesia.

44
45

Kalsom Salleh, et al, Loc.Cit., hlm. 164-174.

Larry W. Carlile, “Knowledge Management and
Training: The Value of Collaboration”.
Performance Improvement, 2002, Vol. 41. No. 4,
hlm. 37- 43.
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4.3. Pengaruh job rotation terhadap entitas
akuntasi di Indonesia

4.5. Pengaruh knowledge sharing
entitas akuntansi di Indonesia

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H3
ditolak oleh data statistik. Hal tersebut
menandakan
bahwa
job
rotation
tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
entitas akuntansi di Indonesia. Hasil penelitian ini
berlawanan dengan penemuan dari Chong et al.,
(2011) yang menemukan bahwa job rotation
berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi.
Salah satu alasan yang dapat dikemukakan atas
hasil penelitian tersebut adalah bahwa pekerjaan
di masing-masing divisi atau bagian adalah benarbenar berbeda. Oleh karena itu, job rotation tidak
membantu dalam penyelesaian tugas pada divisi
yang berbeda (Salleh et al., 2012). Perbedaan
pekerjaan tersebut disebabkan adanya job
description dan job spesification masing-masing
divisi. Sehingga job rotation hanya akan
meningkatkan
pengetahuan
individu
yang
mengalami rotasi kerja tersebut.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H5
diterima dengan tingkat signifikansi 0,01. Hal
tersebut menandakan bahwa knowledge sharing
berpengaruh positif terhadap kinerja entitas
akuntansi di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan
penemuan Chong et al., (2011) dan Allameh
(2014). Chong et al., (2011) menyatakan bahwa
proses knowledge sharing yang efektif merupakan
tujuan yang ingin dicapai sebuah organisasi dalam
rangka mencapai kinerja organisasi yang lebih
baik. Atas dasar hal tersebut, dapat diartikan
bahwa apabila knowledge sharing dalam sebuah
organisasi semakin berjalan dengan baik, maka
akan meningkatkan kinerja entitas akuntansi di
Indonesia.

Sebaliknya, pengetahuan kerja di tempat yang
lama tidak akan dipakai karena job description dan
job spesification sudah berbeda. Rotasi kerja
tersebut baru akan dapat meningkatkan kinerja
organisasi ketika individu tersebut naik jabatan
atau promosi sehingga yang bersangkutan
mempunyai kewenangan dalam pengambilan
keputusan
terhadap
divisi-divisi
yang
dibawahinya. Atas alasan tersebut, dapat diartikan
bahwa job rotation tidak berpengaruh terhadap
kinerja entitas akuntansi di Indonesia.
4.4. Pengaruh KM Technology terhadap kinerja
entitas akuntansi di Indonesia

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H4
diterima dengan tingkat signifikansi 0,05. Hal
tersebut menandakan bahwa KM technology
berpengaruh secara positif signifikan terhadap
kinerja entitas akuntansi di Indonesia. Hasil ini
sejalan dengan penemuan Chong et al., (2011) yang
menyatakan bahwa KM technology berpengaruh
positif terhadap kinerja organisasi. Lebih lanjut,
Chong et al., (2011) mengatakan bahwa teknologi
adalah salah satu aspek terpenting yang
memfasilitasi keefektivan implementasi KM. Selain
itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan
penemuan Syed-Ikhsan dan Rowland (2004) yang
menyimpulkan bahwa teknologi memainkan
peranan kunci dalam pengelolaan pengetahuan
oganisasi dan mempunyai kontribusi terhadap
kinerja organisasi. Atas dasar hal tersebut, dapat
diartikan bahwa semakin baik KM technology yang
ada pada suatu organisasi, maka akan dapat
meningkatkan kinerja entitas akuntansi di
Indonesia.

terhadap

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat
ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, data
statistik membuktikan bahwa ICT know-how &
skills berpengaruh positif terhadap kinerja entitas
akuntansi di Indonesia. Oleh karena itu, semakin
banyak seorang pegawai mempunyai pengetahuan
dan keterampilan tentang teknologi informasi dan
komunikasi, maka kinerja entitas akuntansi di
Indonesia juga akan semakin baik. Kedua, data
statistik membuktikan bahwa job training
berpengaruh positif terhadap kinerja entitas
akuntansi di Indonesia. Oleh karena itu, semakin
banyak seorang pegawai menerima pelatihan
kerja, maka kinerja entitas akuntansi di Indonesia
juga akan semakin baik. Ketiga, data statistik
membuktikan
bahwa
job
rotation
tidak
berpengaruh terhadap kinerja entitas akuntansi di
Indonesia. Alasan yang paling mungkin dari hal
tersebut adalah karena pekerjaan pada masingmasing divisi benar-benar berlainan (Salleh et al.,
2012) yang disebabkan oleh perbedaan job
decription dan job spesification antar masingmasing
divisi.
Keempat,
data
statistik
membuktikan bahwa KM Technology berpengaruh
positif terhadap kinerja entitas akuntansi di
Indonesia. Oleh karena itu, semakin tinggi
dukungan teknologi, maka kinerja entitas
akuntansi di Indonesia juga akan semakin baik.
Kelima, data statistik membuktikan bahwa
knowledge sharing berpengaruh positif terhadap
kinerja entitas akuntansi di Indonesia. Apabila
knowledge sharing berjalan dengan semakin baik,
maka hal tersebut akan dapat meningkatkan
kinerja entitas akuntansi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran.
Pertama, sebagaimana H1, H2, H4, dan H5 telah
terbukti secara statistik, maka hendaknya
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pemerintah, dalam hal ini entitas akuntansi, dapat
lebih
mengoptimalkan
implementasi
KM
khususnya terkait variabel tersebut sehingga dapat
membuat kinerja entitas akuntansi menjadi lebih
baik lagi. Kedua, sebagaimana H3 tidak dapat
dibuktikan secara statistik, namun bukan berarti
hal tersebut tidak penting bagi perbaikan kinerja
entitas akuntansi. Rotasi kerja tetap merupakan
hal yang penting dan hendaknya tetap
dilaksanakan, walaupun hal tersebut baru dapat
meningkatkan kinerja organisasi ketika pegawai
atau karyawan mendapatkan promosi jabatan.
Ketiga, penelitian selanjutnya hendaknya dapat
meningkatkan respon rate di atas 30% untuk dapat
lebih mewakili elemen populasi yang ada di
Indonesia. Lebih lanjut, terkait dengan indikator
tunggal yang tersisa dalam full model struktural,
hendaknya dalam penelitian selanjutnya dapat
menambah atau mengembangkan indikator untuk
mengukur suatu konstruksi seperti dalam
penelitian ini.

www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id
(Diakses Pada 7 Mei 2015).
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6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa
keterbatasan. Pertama, sampel yang digunakan
dalam penelitian ini sangat sedikit dengan response
rate 27% (Tabel 1), mengingat elemen populasi
adalah entitas akuntansi seluruh Indonesia. Sampel
yang sedikit akan mempengaruhi tingkat
generalisasi terhadap elemen populasi. Namun,
penelitian ini telah dapat memenuhi 3 kriteria
sampel yang telah ditetapkan sesuai dengan
topografi Indonesia sehingga diharapkan dapat
mencerminkan elemen populasi (Tabel 2). Kedua,
dalam analisis full model struktural telah
didapatkan model yang sesuai dengan data. Akan
tetapi, terdapat dua variabel laten yaitu job
training dan KM technology yang menyisakan
indikator tunggal dalam model tersebut (Gambar
1). Namun, dalam penelitian ini dihadirkan bukti
dari analisis regresi berganda dengan data yang
sama dan mendapatkan hasil uji hipotesis yang
sama (Tabel 3).
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Tabel 1. Rincian Kuesioner Penelitian

Tahapan
Pengiriman

Kuesioner
Dikirim

Jumlah

Tahap I

Tahap II

26,4

1.278

349

27,3

No

2
3

%

174

Sumber: data primer diolah

1

Jumlah

660
618

Total

Kuesioner
Kembali

175

28,3

Kuesioner
Tidak
Lengkap

Jumlah

%

-

-

-

-

-

-

Kuesioner Tidak
Memenuhi
Syarat

Jumlah

%

Jumlah

10,8

156

22

12,6

41

11,7

19

Kuesioner
Memenuhi
Syarat

152

87,4

308

88,3

Tabel 2. Pemenuhan kriteria sampel
Kriteria sampel

Zona waktu
a. Indonesia Bagian Barat
b. Indonesia Bagian Tengah
c. Indonesia Bagian Timur
Total
Zona Kepulauan
a. Pulau Besar
b. Pulau Kecil
Total
Zona Kota
a. Kota Besar
b. Kota Kecil

Total
Sumber: Output SPSS 16

Jumlah
Responden

Persentase

170
47
12
229

74,2%
20,5%
5,2%
100%

172
57
229

75,1%
24,9%
100%

117
112

51,1%
48,9%

229

Gambar 1. Full Model Struktural-Akhir

%

100%

89,2
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Tabel 3. Nilai Regression Weights Full Model Struktural
Hipotesis

H1
OGPERF
<--H2
OGPERF
<--H3
OGPERF
<--H4
OGPERF
<--H5
OGPERF
<--Sumber: Output AMOS 22
***: Signifikan pada level 0,01
** : Signifikan pada level 0,05

ICT
JBTRAIN
JBROT
TECHKM
KSHARE

Estimate
,167
,156
,031
,123
,316

S.E.

,046
,040
,040
,057
,085

C.R.

P

3,592
***
3,890
***
,774
,439
2,161 ,031**
3,695
***

Keterangan
Diterima
Diterima
Ditolak
Diterima
Diterima
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ABSTRAK
This study aims to analyze factors in the acceptance and success of the
implementation of SPAN for those who have direct access to it (licensed
users) at the Treasury Office (KPPN) using an integrated model. The
samples are 160 licensed users in 15 KPPN in Central Java. The
technical analysis used in this research is Partial Least Square (PLS)
using software SmartPLS version 3.2.3. Based on the result, it was found
that social factors and facilitating conditions have positive and
significant effects on user attitudes. In addition, user attitudes also have
positive and significant effects on user satisfaction. Meanwhile, other
variables, such as performance expectations, effort expectations,
information quality and systems quality, have no effect on user attitude
in using SPAN.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan dan kesuksesan penerapan SPAN bagi
para pengguna yang memiliki hak akses (licenced user) SPAN di KPPN
dengan menggunakan model integrasi (integrated model).
Pengambilan sampel menggunakan metode area sampling dengan
sampel yang terdiri dari licenced user pada KPPN lingkup Jawa
Tengah (15 KPPN) sebanyak 160 responden. Teknis analisis yang
digunakan adalah Partial Least Square (PLS) dengan pengolahan data
menggunakan perangkat lunak SmartPLS Versi 3.2.3. Berdasarkan
hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh sosial dan
kondisi yang memfasilitasi, berpengaruh positif dan signifikan
terhadap sikap pada penggunaan. Sikap pada penggunaan juga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna.
Sedangkan variabel lain, meliputi ekspektasi kinerja, ekspektasi
usaha, kualitas informasi, dan kualitas sistem tidak berpengaruh
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Adanya tuntutan yang semakin besar
terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik, pada
akhirnya memiliki konsekuensi pada manajemen
sektor publik untuk memberikan informasi,
termasuk informasi akuntansi (Mardiasmo,
2002). Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas
publik
tersebut,
pemerintah
melakukan
modernisasi anggaran dan perbendaharaan
negara yang diwujudkan dalam bentuk
implementasi Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN).

SPAN merupakan bagian dari Sistem
Informasi Manajemen Keuangan Terintegrasi
(IFMIS) yang inti utamanya adalah general ledger.
Pengembangan SPAN merupakan langkah awal
menuju implementasi IFMIS. Pembentukan IFMIS
menjadi patokan penting bagi agenda reformasi
anggaran negara karena sering dianggap sebagai
prasyarat
untuk
mencapai
manajemen
penganggaran yang efektif (Diamond dan
Khemani, 2005). Kimwele (2011) menyatakan
bahwa
yang
mempengaruhi
efektivitas
penggunaan sistem IFMIS adalah resistensi
pegawai, komitmen manajemen, kompleksitas
sistem, serta kapasitas dan keterampilan
pengguna.

Implementasi SPAN telah dicanangkan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
No.154/PMK.05/2014
tentang
Pelaksanaan
SPAN. Implementasi SPAN diresmikan oleh
Presiden pada tanggal 29 April 2015. Ini
merupakan bentuk usaha untuk mendukung
penerapan PeraturanPemerintah No. 71 tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
SPAN dilaksanakan secara bertahap setelah
sarana dan infrastruktur pendukung SPAN siap
beroperasi. Prinsip dasar pelaksanaan SPAN
antara lain dilakukan secara: 1. Sistem elektronik
dengan menggunakan aplikasi SPAN, 2. Aplikasi
SPAN hanya dapat diakses oleh penerima hak
akses (licenced user) yang memiliki identitas
pengguna dan kata sandi, 3. Informasi elektronik,
dokumen elektronik, dan/atau hasil cetak dari
aplikasi SPAN merupakan alat bukti hukum yang
sah, dan 4. Proses validasi dan persetujuan pada
aplikasi SPAN dilakukan secara elektronik.

Implementasi aplikasi SPAN dalam tahap
awal tidak berjalan dengan mulus.Oleh karena itu,
terdapat beberapa permasalahan yang dapat
mempengaruhi sikap dan kepuasan pengguna
terhadap penerimaan dan penggunaan sistem
SPAN ini. McLeod (2007) menyatakan bahwa
integrasi sistem informasi tidak semata
mengintegrasikan komponen hardware, software,
brainware, jaringan komunikasi maupun data
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base serta prosedur. Menurut Boodnar dan
Hopwood, pengembangan Teknologi Informasi
(TI) memerlukan perencanaan dan implementasi
yang hati-hati untuk menghindari adanya
penolakan terhadap sistem yang dikembangkan.
Hal ini berhubungan dengan perubahan perilaku
seseorang secara individual dalam melaksanakan
pekerjaannya. 1 Pengguna sistem adalah manusia
yang secara psikologi memiliki suatu perilaku
tertentu yang melekat pada dirinya. Dengan
demikian, aspek perilaku dalam konteks manusia
sebagai pengguna TI menjadi penting sebagai
faktor penentu pada setiap orang yang
menjalankan TI. 2

Salah satu aspek penting untuk memahami
pemanfaatan TI adalah dengan mengetahui
faktor-faktor
yang
dapat
mempengaruhi
pemanfaatannya. Venkatesh, et al. melakukan
penelitian mengenai Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT) yaitu dengan
menggabungkan beberapa model penerimaan
teknologi informasi. 3 DeLone dan McLean; dan
Wixom dan Todd, melakukan penelitian faktorfaktor yang mempengaruhi kesuksesan sistem
informasi. 4 Beberapa penelitian menggabungkan
ketiga model - UTAUT, model update kesuksesan
sistem, dan model Wixom dan Todd- tersebut
menjadi suatu model terintegrasi (integrated
model). Penelitian tersebut digunakan untuk
mengukur tingkat penerimaan dan efektivitas
suatu sistem informasi. Penelitian dengan model
pendekatan integrasi antara lain dilakukan oleh
Koh, et al., yang melakukan penelitian dengan
1

2

3

4

G. H Bodnar dan W. S. Hopwood, Sistem
Informasi Akuntansi. Edisi Bahasa Indonesia
oleh Julianto Agung Saputra dan Lilis
Setiawati, Edisi 9, (Yogyakarta: Penerbit Andi,
2006).

F. D. Davis, “Perceived Usefulness, Perceived
Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”, MIS Quarterly, 1989, Vol.
13, No. 3, hlm. 319-339.

V. Venkatesh, et al., “User Acceptance of
Information Technology: Toward a Unified
View”, MIS Quarterly, 2003, Vol. 27, No. 3, hlm.
425-447.

W. H. DeLone and E. R. McLean, “The DeLone
and McLean Model of Information Systems
Success: A Ten-Year Update”, Journal of
Management Information Systems, 2003, Vol.
9, No. 4, hlm. 9-3; B. H. Wixom and P. A. Todd,
“A Theoretical Integration of User Satisfaction
and Technology Acceptance”, Information
Systems Research, 2005, Vol. 16, No. 1, hlm.
85-102.
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mengusulkan model pendekatan integrasi multi
level abstraksi. 5

Setelah tahap implementasi, SPAN belum
dievaluasi terhadap keefektivan penggunaannya.
Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui
persepsi pengguna yang dapat mempengaruhi
sikap dan kepuasan dalam menggunakan SPAN.
Hal ini dimaksudkan agar SPAN dapat mencapai
kesuksesan dalam penerapannya. Hasil penelitian
sebelumnya yang terkait dengan SPAN masih
sangat terbatas dan dilakukan sebelum tahap
implementasi (misalnya Widodo, 2012; Putra,
2014); sehingga hasilnya hanya membuktikan
tingkat penerimaan, tetapi belum mengukur
tingkat efektivitasnya. 6 Hasil penelitian yang telah
dilakukan juga masih belum konsisten. Selain itu,
obyek penelitian tersebut adalah seluruh pegawai
yang tidak semuanya memiliki hak akses (licenced
user). Hal ini berpengaruh terhadap hasil
penelitian
yang
menggambarkan
tingkat
penerimaan terhadap SPAN secara umum.
Sementara, penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis persepsi pengguna yang memiliki
hak akses yang dapat mempengaruhi sikap dan
kepuasan dalam menggunakan SPAN pada tahap
awal implementasi.

Penelitian ini mengadopsi model integrasi,
yaitu dengan mengintegrasikan UTAUT yang
dikembangkan Venkatesh, et al. (2003); model
update kesuksesan sistem dari DeLone dan
McLean (2003); dan model Wixom dan Todd
(2005), kemudian dimodifikasi dan disesuaikan
dengan karakteristik pengguna SPAN.
1.2. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1: Ekspektasi kinerja berpengaruh positif
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.
5

6

C.E. Koh, et al., “A Model for Mandatory Use of
Software Technologies: An Integrative
Approach by Applying Multiple Levels of
Abstraction of Informing Science”. Informing
Science: the International Journal of an
Emerging Transdiscipline, 2010, Vol.13.

K. Widodo, “Analisis Studi Keberterimaan
Inisial Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN) Studi Pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara”. Tesis, Tidak
Dipublikasikan, School of Management,
University of Gadjah Mada, 2012; D.H. Putra,
“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Sikap Terhadap Penerimaan dan Penggunaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN) Dengan Pendekatan Technology
Acceptance
Model”,
Jurnal
Publikasi,
University of Mercu Buana, 2013.
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H2: Ekspektasi usaha berpengaruh positif
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.
H3: Pengaruh sosial berpengaruh positif
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.
H4: Kondisi yang memfasilitasi berpengaruh
positif terhadap sikap pada penggunaan
SPAN.
H5: Kualitas informasi berpengaruh positif
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.
H6: Kualitas sistem berpengaruh positif
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.
H7: Sikap pada penggunaan berpengaruh positif
terhadap kepuasan pengguna SPAN.
1.3. Rancangan Penelitian/ Research Design

Kerangka model dalam penelitian ini
merupakan integrasi dari beberapa model
penerimaan sistem informasi yang pernah
dilakukan pada penelitian sebelumnya. Pada
dasarnya model penerimaan sistem informasi ini
merupakan
pengembangan
dari
model
penerimaan TAM, yang kemudian dilakukan
pengembangan oleh Venkatesh, et al. (2003)
menjadi suatu model UTAUT dan model
keberhasilan sistem informasi DeLone dan
McLean, 2003; dan Wixom dan Todd, (2005).
Untuk menguji hubungan dari masing-masing
variabel,
maka
dalam
penelitian
ini
dikembangkan
kerangka
konseptual
sebagaimana Gambar 1.
Gambar 1. Kerangka Model Penelitian
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2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Kerangka Teori (Theoretical Framework)
2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM)

Teori TAM diperkenalkan oleh Fred Davis
pada tahun 1986 dan merupakan hasil
pengembangan
dari Theory
of
Reasoned
Action (TRA) yang lebih dahulu dikembangkan
oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1980. Teori
TAM
lebih
menekankan
pada
persepsi
kemudahan penggunaan dan kemanfaatan yang
memiliki hubungan untuk memprediksi sikap
dalam menggunakan sistem informasi. Menurut
Davis perilaku penggunaan TI diawali oleh
adanya persepsi mengenai kegunaan (usefulness)
dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan
IT (ease of use). 7 Persepsi terhadap manfaat TI
juga mempengaruhi persepsi kemudahan
penggunaan TI. Akan tetapi, hal tersebut tidak
berlaku sebaliknya. Dengan demikian, selama
individu merasa bahwa TI bermanfaat dalam
tugas-tugasnya,
ia
akan
berniat
untuk
menggunakannya terlepas apakah TI itu mudah
atau tidak mudah untuk digunakan.
2.1.2 Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology (UTAUT)

Teori penerimaan teknologi informasi
UTAUT mendasarkan pada teori-teori perilaku
penggunaan teknologi dan penerimaan teknologi.
Model-model penerimaan dibangun untuk
menganalisis
faktor
yang
mempengaruhi
diterimanya
penggunaan
teknologi
(user
acceptance), salah satunya adalah teori gabungan
penerimaan dan penggunaan teknologi atau
UTAUT yang dikembangkan oleh Venkatesh, et al.
pada tahun 2003. Teori ini dikembangkan melalui
review dan konsolidasi dari delapan model
penelitian sebelumnya seperti: Innovation
Diffusion Theory/ IDT (Rogers, 1962); Theory of
Reasoned Action/ TRA (Fishbein dan Azjen,
1975); Social Cognitive Theory/SCT (Bandura,
1977); Theory of Planned Behavior/ TPB (Ajzen,
1988); Technology Acceptance Model/TAM (Davis,
1989); Model of PC Utilization/ MPCU (Thompson,
et al., 1991); Motivational Model/MM (Davis, et al.,
1992); dan Combined TAM and TPB/ C-TAM-TPB
(Taylor dan Todd, 1995). UTAUT terbukti lebih
berhasil dibandingkan dengan kedelapan teori
tersebut dalam menjelaskan hingga 70 persen
varian pengguna (Venkatesh, et al., 2003).
7

F.D. Davis, “Technology Acceptance Model for
Empirically
Testing
New
End-User
Information Systems Theory and Results”,
Unpublished Doctoral Dissertation, MIT,
1986.
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2.1.3 Model Kesuksesaan Sistem Informasi

2.1.3.1. Model Update Kesuksesan DeLone dan
Mclean (1992)

Model DeLone dan McLean (1992)
merupakan salah satu model yang paling sering
digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem
informasi. Tujuan utama dari model asli tersebut
adalah untuk mensintesis kesuksesan sistem
informasi dan membuat taksonomi komprehensif
untuk
mengevaluasi
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kesuksesan sistem informasi.
Faktor-faktor tersebut adalah kualitas informasi,
kualitas sistem, penggunaan, kepuasan pengguna,
dampak individu, dan dampak organisasi. Mereka
mengasumsikan bahwa kualitas sistem dan
kualitas informasi, secara individual dan
bersama-sama
mempengaruhi
kepuasan
pengguna dan penggunaannya. Kualitas sistem
dan kualitas informasi dalam penelitian ini dilihat
dari persepsi pengguna. Penggunaan dan
kepuasan pengguna memiliki hubungan timbal
balik yang saling terkait, dan dianggap memiliki
dampak langsung ke individu, yang selanjutnya
dapat
mempengaruhi
organisasi.
Dengan
demikian, sistem informasi yang berkualitas akan
dapat
memuaskan
pengguna
dan
mengoptimalkan kinerjanya dan organisasi
sehingga pengguna akan mendukung sistem
tersebut.
2.1.3.2. Model Wixom dan Todd (2005)

Wixom dan Todd (2005) mengusulkan
model ketiga untuk mengukur kesuksesan sistem
informasi. Mereka mengandaikan bahwa ada dua
aliran yang melengkapi penelitian untuk
mengukur keberhasilan sistem informasi, yaitu
kepuasan pengguna dan penerimaan teknologi.
Meskipun mereka mengakui bahwa kepuasan
pengguna adalah prediktor lemah dari
penggunaan sistem pada penerimaan teknologi,
tetapi mereka menyarankan bahwa integrasi dua
aliran penelitian ini akan memberikan cara yang
lebih prediktif untuk mengukur penggunaan
sistem. Menggunakan konseptualisasi Ajzen dan
Fishbein tentang sikap
berbasis obyek
dibandingkan kepercayaan perilaku, mereka
mengintegrasikan
kedua
penelitian
dan
menciptakan model baru untuk mengukur
keberhasilan
sistem
informasi. 8
Dalam
mengintegrasikan kepuasan pengguna dan
teknologi penerimaan, komponen-komponen
yang termasuk dalam model mereka adalah
kualitas informasi, kualitas sistem, kepuasan
8

I. Ajzen and M. Fishbein, Understanding
Attitudes and Predicting Social Behaviour,
Englewood Cliffs, (NJ: PrenticeHall, 1980).
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informasi,
kepuasan
sistem,
kegunaan,
kemudahan penggunaan, sikap, dan niat.

2.2. Pengembangan Hipotesis

2.2.1. Pengaruh ekspektasi kinerja terhadap
sikap pada penggunaan SPAN

Davis (1989) dalam teori TAM menyatakan
bahwa perilaku menggunakan TI diawali oleh
adanya persepsi mengenai kegunaan dan
persepsi mengenai kemudahan menggunakan IT.
Kedua persepsi tersebut mempengaruhi sikap
individu terhadap penggunaan TI. Sedangkan
dalam UTAUT, Venkatesh, et al. (2003)
mendefinisikan ekspektasi kinerja sebagai tingkat
dimana seseorang mempercayai bahwa sistem
akan
membantu
orang
tersebut
untuk
memperoleh keuntungan-keuntungan kinerja
pada pekerjaan. Chin dan Todd (1995)
memberikan dimensi tentang kemanfaatan TI,
yaitu menjadikan pekerjaan lebih mudah,
bermanfaat,
menambah
produktivitas,
mempertinggi efektivitas, dan meningkatkan
kinerja pekerjaan. Davis, et al. (1989)
mengidentifikasikan
bahwa
kemudahan
pemakaian mempunyai pengaruh terhadap
penggunaan teknologi informasi. Hal ini konsisten
dengan penelitian Adams, et al. (1992) dan
Iqbaria (1997), Thomas (2008), Koh, et al. (2010),
dan Hendrawati (2013).
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis
yang diajukan adalah:
H1: Ekspektasi kinerja berpengaruh positif
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.

2.2.2. Pengaruh ekspektasi usaha terhadap sikap
pada penggunaan SPAN

Dalam teori TAM yang dikembangkan oleh
Davis (1989), dinyatakan bahwa persepsi
terhadap manfaat TI juga mempengaruhi persepsi
kemudahan penggunaan TI, tetapi tidak berlaku
sebaliknya. Dengan demikian, selama individu
merasa bahwa TI bermanfaat dalam tugastugasnya, ia akan berniat untuk menggunakannya
terlepas apakah TI itu mudah atau tidak untuk
digunakan. Pengguna teknologi informasi
mempercayai bahwa teknologi informasi yang
lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah
dalam hal pengoperasiannya akan menimbulkan
sikap yang baik dalam penggunaan teknologi
informasi tersebut. Sedangkan dalam UTAUT,
Venkatesh, et al. (2003) menyatakan ekspektasi
usaha merupakan suatu tingkat kemudahan
penggunaan sistem yang dapat mengurangi upaya
(tenaga dan waktu) individu dalam melakukan
pekerjaannya. Thompson, et al. menemukan
adanya hubungan negatif antara kompleksitas
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dan
pemanfaatan
teknologi
informasi. 9
Sementara
dalam
penelitiannya,
Thomas
menyatakan
bahwa
ekspektasi
usaha
berpengaruh positif terhadap sikap pada
penggunaan. 10 Hasil penelitian juga sejalan
dengan Widodo (2012) dan Hendrawati (2013). 11

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis
yang diajukan adalah:
H2: Ekspektasi usaha berpengaruh positif
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.

2.2.3. Pengaruh variabel pengaruh sosial
terhadap sikap pada penggunaan SPAN

Venkatesh, et al., (2003) dalam UTAUT
menyatakan
bahwa
orang
lain
dapat
menyakinkan seseorang untuk menggunakan
sistem baru. Menurut Venkatesh dan Davis
(2000), pengaruh sosial mempunyai dampak
pada perilaku individual melalui tiga mekanisme
yaitu
ketaatan
(compliance),
internalisasi
(internalization), dan identifikasi (identification).
Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak
pengaruh yang diberikan sebuah lingkungan
terhadap calon pengguna untuk menggunakan
suatu teknologi informasi yang baru, semakin
besar minat yang timbul dari personal calon
pengguna tersebut. Dalam penelitiannya, Koh, et
al. (2010) menyatakan bahwa kinerja seorang
pengguna
dalam
menggunakan
sistem
dipengaruhi oleh kinerja pengguna lain sehingga
pengguna saling terkait satu sama lain. Pengaruh
sosial secara signifikan mempengaruhi sikap
perilaku pengguna. Hal ini berbeda dengan
penelitian Hendrawati (2013) yang menyatakan
bahwa pengaruh sosial tidak memiliki pengaruh
secara signifikan terhadap mental penerimaan.
9

10

11

R. L. Thompson, et al., “Personal Computing:
Toward a Conceptual Model of Utilization”,
MIS Quarterly, 1991, Vol. 15, No. 1, hlm. 124143.

P. Thomas, “Information Systems Success and
Technology Acceptance within a Government
Organization”, Dissertation, School of Buisness
Computer Information System, University of
North Texas, 2008.

K. Widodo, “Analisis Studi Keberterimaan
Inisial Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN) Studi Pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan
Negara”,
Tesis
Tidak
Dipublikasikan, School of Management,
University of Gadjah Mada, 2012; T.
Hendrawati, 2013. “Analisis Penerimaan
Sistem Informasi Integreated Library System
(INLIS)”, Visi Pustaka, Vol.15, No.3.
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Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis
yang diajukan adalah:
H3: Pengaruh sosial berpengaruh positif
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.

2.2.4. Pengaruh kondisi yang memfasilitasi
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.

Venkatesh, et al., (2003) dalam UTAUT
menyatakan bahwa kondisi yang memfasilitasi
penggunaan teknologi informasi adalah tingkat
dimana seseorang percaya bahwa infrastruktur
organisasi dan teknis tersebut ada untuk
mendukung penggunaan sistem. Triandis (1980)
mendefinisikan kondisi pendukung sebagai
faktor-faktor obyektif yang dapat mempermudah
melakukan suatu tindakan. Penelitian Thompson,
et al. (1991) yang mengadopsi sebagian teori
yang diusulkan oleh Triandis (1980) menemukan
bahwa tidak ada hubungan antara kondisi yang
memfasilitasi pemakai dengan penggunaan
teknologi informasi. Sementara penelitian Teo
menunjukkan bahwa faktor kondisi yang
memfasilitasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap sikap pada penggunaan. 12 Demikian
juga dengan penelitian Hendrawati yang
menyatakan bahwa kondisi yang memfasilitasi
tidak memiliki pengaruh secara signifikan
terhadap mental penerimaan. 13
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis
yang diajukan adalah:
H4: Kondisi yang memfasilitasi berpengaruh
positif terhadap sikap pada penggunaan
SPAN.
2.2.5. Pengaruh kualitas informasi terhadap
sikap pada penggunaan SPAN.

Wixom dan Todd (2005) dalam model
kesuksesan sistem informasi menyatakan bahwa
dalam hal kualitas informasi, kepercayaan
berbasis obyek adalah persepsi pengguna
terhadap kualitas informasi yang disertakan
dalam sistem. Sepanjang segala sesuatu yang lain
tetap konstan, pengguna akan puas dengan
sedikit informasi jika mempunyai kualitas yang
baik. Nelson, et al. (2005) menunjukkan bahwa
selain kualitas output, kualitas informasi harus
mempertimbangkan
pengguna
informasi
tersebut, aplikasi yang digunakan, dan tugas yang
diselesaikan. Dengan demikian, kualitas informasi
12

13

T. Teo, “Modelling the Influences of Beliefs on
Pre-Service Teachers’ Attitudes towards
Computer Use”, European Journal of
Educational Research, 2012, Vol. 1, No.1.

T. Hendrawati, “Analisis Penerimaan Sistem
Informasi Integreated Library System (INLIS)”,
Visi Pustaka, 2013, Vol.15, No.3.
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adalah sejauh mana informasi membantu
pengguna dalam menyelesaikan tugas yang
diberikan. Kualitas informasi terdiri dari empat
dimensi: akurasi, kelengkapan, berlaku saat ini,
dan format. Dalam penelitiannya, Hendrawati
(2013) menyatakan bahwa mental penerimaan
pegawai dipengaruhi oleh kualitas informasi yang
dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pegawai
terhadap perolehan informasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis
yang diajukan adalah:

H5: Kualitas informasi berpengaruh positif
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.

2.2.6. Pengaruh kualitas sistem terhadap sikap
pada penggunaan SPAN.

DeLone dan McLean (1992) dalam model
kesuksesan sistem informasi menyatakan bahwa
kualitas sistem mengacu pada kualitas kinerja
sistem tersebut. Kualitas sistem memiliki efek
langsung pada penggunaan dan kepuasan
pengguna. Nelson, et al. mengandaikan bahwa
meskipun kemudahan penggunaan dan kualitas
sistem serupa, kemudahan penggunaan mungkin
merupakan anteseden kualitas sistem. Kualitas
sistem terdiri dari lima dimensi utama yang
meliputi fleksibilitas, kehandalan, waktu respon,
aksesibilitas, dan integrasi. 14

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis
yang diajukan adalah:
H6: Kualitas sistem berpengaruh positif
terhadap sikap pada penggunaan SPAN.

2.2.7. Pengaruh
sikap
pada
berpengaruh
terhadap
pengguna SPAN.

penggunaan
kepuasan

DeLone dan McLean (1992) dalam model
kesuksesan sistem informasi menyatakan bahwa
sikap pengguna terhadap penggunaan sistem
dikaitkan dengan kepuasan pengguna. Menurut
Venkatesh, et al. (2003) sikap terhadap
penggunaan
didefinisikan
sebagai
reaksi
keseluruhan afektif individu untuk menggunakan
sistem. Melone (1990) juga mendefinisikan
bahwa sikap pengguna dalam sistem informasi
sebagai kecenderungan untuk merespon positif
atau tidak, baik ke sistem komputer, aplikasi,
anggota staf sistem, atau proses yang berkaitan
dengan penggunaan sistem aplikasi. Doll dan
Torkzadeh (1988) mendefinisikan kepuasan
14

R. Nelson, et al., 2005. “Antecedents of
Information and System Quality: An Empirical
Examination within the Context of Data
Warehousing”, Journal of Management
Information Systems, Vol. 21, No. 4, hlm. 199235.
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Tabel 1. Rincian Sebaran Sampel

pengguna sebagai sikap afektif terhadap aplikasi
komputer tertentu oleh seseorang yang
berinteraksi dengan aplikasi secara langsung.
Studi empiris telah memberikan dukungan yang
konsisten dan positif terhadap hubungan yang
signifikan antara sikap dan kepuasan pengguna
(misalnya, Koh, et al. 2010; Igbaria dan Nachman,
1990). Dalam penelitiannya Teo (2010)
menemukan bahwa kompleksitas teknologi
memiliki pengaruh langsung dan signifikan
terhadap sikap penggunaan teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis
yang diajukan adalah:

H7: Sikap pada penggunaan berpengaruh positif
terhadap kepuasan pengguna SPAN.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kausal
(causal research), yang menjelaskan hubungan
kausal dan korelasional antar variabel melalui
pengujian hipotesis. Sedangkan pendekatan
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan
data primer dan data sekunder. Data primer
berupa data cross-section yang diperoleh dari
para responden dengan menggunakan kuesioner
yang terdiri dari butir-butir pernyataan yang
sifatnya tertutup. Data sekunder diperoleh dari
mempelajari laporan Komite Implementasi SPAN
SAKTI (KISS), jurnal-jurnal penelitian terdahulu,
buku teks, majalah-majalah yang menunjang
pembahasan dan analisis penelitian lapangan.
3.2. Populasi dan Sampling Penelitian

Populasi penelitian ini adalah licenced user
SPAN pada KPPN seluruh Indonesia. Metode
penarikan sampel yang digunakan adalah area
sampling method, yaitu teknik sampling yang
sangat cocok ketika tujuan dari penelitian ini
terbatas untuk wilayah atau daerah tertentu. 15
Sampel populasi adalah licenced user pada KPPN
lingkup Jawa Tengah. Jumlah sampel sebanyak
160 responden, dengan rincian sebaran sampel
masing-masing KPPN, sebagaimana Tabel 1.

15

U. Sekaran and R. Bougie, Research Methods
for Business: A Skill Building Approach. Fifth
Edition. (United Kingdom: John Wiley & Sons,
2010), hlm. 304.

Sumber: Direktorat Transformasi Perbendaharaan (2015)

3.3. Variabel
Penelitian
Operasional Variabel

dan

Definisi

Penelitian ini menggunakan delapan variabel
laten, yaitu:
1)
2)

Ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha,
pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi,
kualitas informasi dan kualitas sistem yang
merupakan variabel eksogen (variabel
independen);
Sikap pada penggunaan dan kepuasan
pengguna yang merupakan variabel
endogen (variabel dependen).

Dalam penelitian ini, semua variabel laten
diukur dengan beberapa indikator secara
reflektif. Teknik pengukuran yang digunakan
untuk mengubah data kualitatif dari kuesioner
menjadi suatu data kuantitatif adalah Summated
Rating Method: The Likert Scale, yaitu
menggunakan skala 5 poin dengan pilihan
jawaban: “1= Sangat Tidak Setuju”, “2= Tidak
Setuju", “3= Netral”, “4= Setuju”, dan “5= Sangat
Setuju".
3.4. Metode Pengumpulan Data

Kuesioner dikirim ke KPPN lingkup Jawa
Tengah dengan diantar langsung untuk KPPN
yang berada di Kota Semarang. Bagi KPPN yang
berada di luar Kota Semarang, kuesioner dikirim
melalui pos yang ditujukan kepada Duta SPAN
Unit (DSU). Responden mengisi secara langsung
kuesioner yang telah disediakan (dalam bentuk
hard copy). Kuesioner yang telah diisi
dikumpulkan dan dikirim kembali oleh DSU
melalui pos untuk KPPN di luar Kota Semarang,
dan diambil secara langsung untuk KPPN yang
berada di Kota Semarang. Kuesioner dikirim
secara serentak pada tanggal 26 Oktober 2015.
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Batas waktu (cut off) yang diberikan untuk
pengisian dan pengembalian kuesioner adalah
sampai dengan tanggal 6 Nopember 2015.
3.5. Uji Non-Respon Bias

Uji non-respon bias dilakukan dengan cara
membandingkan karakteristik responden yang
berpartisipasi dengan responden yang tidak
berpartisipasi. Pengujian dilakukan dengan alat
analisis uji beda t-test. Uji beda t-test dilakukan
dengan cara membandingkan perbedaan antara
dua nilai rata-rata dengan standar error dari
perbedaan rata-rata dua sampel. Jadi tujuan uji
beda t-test adalah membandingkan rata-rata dua
grup yang tidak berhubungan satu dengan yang
lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai
nilai rata-rata yang sama ataukah sama secara
signifikan. 16 Pengujian non-respon bias dilakukan
dengan menggunakan program SPSS versi 23.
3.6. Teknik Analisis
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3) Pengujian Hipotesis
Dalam pengujian hipotesis ini dasar untuk
mengetahui signifikansi hubungan antara
variabel laten eksogen dan endogen adalah
dengan melihat besaran nilai t-statistic dan pvalue.

4. HASIL
PENELITIAN
PEMBAHASAN

DAN

4.1. Data Penelitian
4.1.1. Data Deskriptif Responden
Responden dalam penelitian ini adalah
licenced user SPAN yang berada di KPPN lingkup
Jawa Tengah (15 KPPN) sebanyak 160 orang.
Tingkat pengembalian kuesioner sebanyak 157
responden atau mencapai 98,13%, dengan rincian
sebagaimana Tabel 2.
Tabel 2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

3.6.1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menjelaskan berbagai
karakteristik data seperti rata-rata (mean),
jumlah (sum), simpangan baku (standard
deviation), varians (variance), rentang (range),
nilai minimum dan maksimum, kurtosis dan
kemencengan distribusi (skewness).

3.6.2. Structural Equation Modeling (SEM)

Teknis analisis data dalam penelitian ini
menggunakan SEM dengan alat analisis PLS.
Perangkat lunak yang digunakan adalah
SmartPLS versi 3.2.3. Tahapan-tahapan dalam
pengujian model empiris dengan perangkat lunak
SmartPLS adalah sebagai berikut:
1) Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
Evaluasi model pengukuran dilakukan
untuk menilai validitas dan reliabilitas dari
indikator-indikator pembentuk variabel laten.

2) Model Strukural (Inner Model)
Model
struktural
menggambarkan
hubungan antara konstruk dan konstruk lainnya.
Model
struktural
dievaluasi
dengan
menggunakan
R-Square
untuk
konstruk
dependen, Stone-Geisser Q2 test untuk predictive
relevance dan uji t, serta signifikansi dari
koefisien parameter jalur struktural (Ghozali,
2011).

16

I.Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan
Program IBM SPSS 19, Edisi 5, (Semarang:
Badan Penerbit Undip, 2011).

Sumber : Data primer, diolah.

Karakteristik responden hasil pengumpulan
data meliputi jenis kelamin, pendidikan, jabatan/
posisi licenced user, usia, dan pelatihan terkait
SPAN yang pernah diikuti.
4.1.2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik
deskriptif
semua
variabel
menunjukkan nilai kisaran dan rata-rata aktual
lebih tinggi dibanding nilai kisaran dan rata-rata
teoritis, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Sumber : Output SPSS, diolah.

4.2. Pengujian dan Analisis Data
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2) Analisis Output Bagian Kedua (Independent
Sample Test)

Hasil pengujian levene’s test diperoleh nilai
probabilitas semua variabel > 0.05. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa variance
populasi antara jawaban responden yang datang
sebelum dan setelah cut off adalah sama, dan uji
beda t-test harus menggunakan equal variance
assumed. Nilai probabilitas signifikansi semua
variabel lebih besar 0.000 (two tail), sehingga
dapat disimpulkan bahwa rata-rata jawaban
responden yang datang sebelum dan setelah cut
off tidak berbeda secara signifikan. Oleh karena
itu, penelitian ini dapat dikatakan telah
memenuhi syarat representasi populasi. Output
independent sample test tersaji pada Tabel 5.
Tabel 5.Independent Sample Test

4.2.1 Uji Non-Response Bias
Uji non-response bias dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara membandingkan jawaban
responden yang datang sebelum batas waktu
pengembalian (cut off) sebagai wakil dari
responden yang benar-benar ingin berpartisipasi
dengan rata-rata jawaban responden yang datang
setelah cut off sebagai sebagai wakil dari
responden yang tidak berpartisipasi. Tahapantahapan dalam analisis hasil uji beda t-test
menurut Ghozali (2011) adalah sebagai berikut:
1) Analisis Output Bagian Pertama (Group
Statistics)

Analisis
dilakukan
dengan
cara
membandingkan rata-rata antara kedua grup,
apakah terjadi perbedaan atau tidak. Hasil
pengujian diperoleh bahwa rata-rata jawaban
responden yang datang sebelum dan setelah cut
off berbeda, namun tidak terlalu signifikan.
Output group statistics dapat dilihat sebagaimana
pada Tabel4.
Tabel 4. Group Statistics
Sumber: Output SPSS, diolah

4.2.2 Pengujian Model Pengukuran
Terdapat tiga kriteria untuk menilai model
pengukuran, yaitu validitas konvergen, validitas
diskriminan dan composite reliability.
1) Uji Validitas Konvergen

Sumber : Output SPSS, diolah.

Rule of thumb yang digunakan untuk menilai
validitas konvergen adalah nilai loading factor
yang harus lebih dari 0.7 untuk penelitian yang
bersifat confirmatory. Sedangkan nilai loading
factor antara 0.5 – 0.6 untuk penelitian yang
bersifat exploratory masih dapat diterima, serta
nilai AVE harus lebih besar dari 0.5. Namun
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Tabel 6. Nilai AVE

demikian, untuk penelitian tahap awal dari
pengembangan skala pengukuran, nilai loading
factor 0.5 – 0.6 masih dianggap cukup (Chin 1998
dalam Ghozali dan Latan, 2015). Hasil uji validitas
konvergen menunjukkan nilai loading factor lebih
besar dari 0.7, sehingga seluruh indikator yang
digunakan sudah memenuhi validitas konvergen.
Dengan demikian indikator-indikator tersebut
selanjutnya dapat digunakan untuk pengolahan
data. Nilai loading factor terlihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Nilai Loading Factor

Sumber: Output SmartPLS 3.2.3.

2) Uji Validitas Diskriminan

Validitas
diskriminan
dari
model
pengukuran dengan indikator reflektif dinilai
berdasarkan cross loading pengukuran dengan
konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item
pengukuran lebih besar daripada ukuran
konstruk lainnya, maka hal ini menunjukkan
bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada
blok mereka lebih baik daripada ukuran pada
blok lainnya. 17 Cara untuk menguji validitas
diskriminan dengan indikator reflektif yaitu
dengan melihat nilai cross loading untuk setiap
variabel harus lebih besar 0.7. 18 Nilai cross
loading sebagaimana terlihat pada Tabel 7.

Sumber: Output SmartPLS 3.2.3.

Cara lain yang digunakan untuk melihat
validitas konvergen adalah melalui nilai AVE yang
direkomendasikan yaitu harus lebih besar dari
0.5. Ini berarti bahwa 50% atau lebih variance
dari indikator dapat dijelaskan (Ghozali, 2014).
Sebagaimana terlihat pada Tabel 6, hasil uji
menunjukkan nilai AVE semua konstruk lebih
besar dari 0.5 sehingga memenuhi persyaratan
validitas konvergen.
17

18

I. Ghozali, Partial Least Squares: Konsep,
Metode dan Aplikasi Menggunakan WarpPLS
4.0, Edisi 2, (Semarang: Badan Penerbit
Undip, 2014).

I. Ghozali dan H. Latan, Partial Least Squares:
Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan
Program SmartPLS 3.2.1 Untuk Penelitian
Empiris, Edisi 2, (Semarang: Badan Penerbit
Undip, 2015).
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Tabel 7. Nilai Cross Loading
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Tabel 8, dimana nilai diagonal merupakan nilai
akar kuadrat AVE dan nilai dibawahnya
merupakan nilai korelasi antar konstruk.
Tabel 8. Nilai Kuadrat AVE

Sumber : Output SmartPLS 3.2.3.

Pada Tabel 8 terlihat bahwa nilai akar
kuadrat AVE semua variabel lebih tinggi
dibandingkan nilai korelasi, sehingga memenuhi
persyaratan validitas diskriminan.

Sumber: Output SmartPLS 3.2.3.

Dari Tabel 7 terlihat bahwa korelasi
konstruk ekspektasi kinerja dengan indikatornya
adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan
korelasi indikator ekspektasi kinerja dengan
konstruk lainnya. Hal ini juga berlaku sebaliknya
yaitu korelasi konstruk lainnya dengan
indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan
korelasi antara indikator konstruk lainnya
dengan konstruk ekspektasi kinerja. Hal ini
menunjukkan
bahwa
semua
konstruk
memprediksi indikator pada blok mereka lebih
baik dibandingkan dengan indikator blok lainnya,
sehingga dapat dikatakan memenuhi persyaratan
validitas diskriminan.

Cara lain yang dapat digunakan untuk
menguji validitas diskriminan yaitu dengan
membandingkan nilai akar kuadrat AVE untuk
setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk
dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai
akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar dari
nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk
lainnya dalam model, maka dikatakan validitas
diskriminan memiliki nilai yang baik. Nilai AVE
direkomendasikan harus lebih besar dari 0.5 yang
berarti bahwa 50% atau lebih variance dari
indikator dapat dijelaskan (Fornel dan Larcker,
1981 dalam Ghozali 2014). Nilai kuadrat AVE
pada output validitas diskriminan tersaji pada

3) Uji Reliabilitas

Uji
reliabilitas
dilakukan
untuk
membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan
instrumen dalam mengukur konstruk. Untuk
mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan
indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu dengan cronbach’s alpha dan composite
reliability yang sering disebut Dillon-Goldstein’s.
Namun demikian, penggunaan cronbach’s alpha
untuk menguji reliabilitas konstruk akan
memberikan nilai yang lebih rendah (under
estimate) sehingga lebih disarankan untuk
menggunakan composite reliability (Ghozali dan
Latan, 2015). Reliabilitas dikatakan baik apabila
nilai cronbach’s alpha dan composite reliability
lebih besar dari 0.70. Namun dalam penelitian
eksploratoris, 0.60 – 0.70 masih dapat diterima
(Sholihin dan Ratmono, 2013; Ghozali, 2014).
Nilai composite reliability dan cronbach’s alpha
tersaji pada Tabel 9.
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Tabel 9. Nilai Composite Reliability dan
Cronbach’s Alpha

Sumber : Output SmartPLS 3.2.3.

Pada Tabel 9 terlihat bahwa nilai cronbach’s
alpha dan composite reliability pada semua
variabel memiliki nilai > 0.70. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa semua indikator
variabel adalah reliabel atau memenuhi uji
reliabilitas.
4.2.3 Pengujian Model Struktural

Pengujian model struktural dilakukan untuk
melihat hubungan antara variabel, nilai
signifikansi, dan R-Square atau Adjusted R2 dari
model penelitian. Model struktural dievaluasi
dengan menggunakan R-Square untuk konstruk
dependen, Stone-Geisser Q2 test untuk predictive
relevance dan uji t, serta signifikansi dari
koefisien parameter jalur struktural (Ghozali,
2014). Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted
R2 karena penggunaan nilai R-Square akan
menyebabkan bias estimasi. Hal ini disebabkan
apabila predictor variabel dalam model semakin
banyak, maka nilai R-Square akan semakin besar
dan terus meningkat. Oleh karena itu dianjurkan
menggunakan ukuran Adjusted R2 (Cohen, et al.
dalam Ghozali 2014). Nilai Adjusted R2 untuk
masing-masing variabel endogen tersaji pada
Tabel 10.
Tabel 10. Nilai Adjusted R2
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dijelaskan oleh variabel sikap pada penggunaan,
sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain
di luar model penelitian. Variabel kepuasan
pengguna memiliki nilai Adjusted R2 sebesar
0.543 yang berarti 54,3% variance ekspektasi
kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial,
kondisi yang memfasilitasi, kualitas informasi,
kualitas sistem dan sikap pada penggunaan
mampu dijelaskan oleh variabel kepuasan
pengguna, sedangkan sisanya dijelaskan oleh
variabel lain di luar model penelitian. Nilai
Adjusted R2 untuk variabel sikap pada
penggunaan sebesar 0.654 dan kepuasan
pengguna sebesar 0.543 termasuk dalam
kategori moderat.

Sedangkan untuk nilai Stone-Geiser Q2
diperoleh melalui prosedur blindfolding adalah
prosedur pada PLS yang dikembangkan oleh
Stone dan Geiser yang digunakan untuk
menghitung Q2 (Ghozali, 2014). Nilai Stone-Geiser
Q2 untuk variabel endogen sebagaimana tersaji
pada Tabel 11.
Tabel 11. Nilai Stone-Geiser Q2

Sumber : Output SmartPLS 3.2.3.

Pada Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai Q2
untuk variabel endogen kepuasan pengguna
sebesar 0.466 dan sikap pada penggunaan
sebesar 0.567. Nilai Q2 tersebut lebih besar dari
nol (Q2> 0) dan hal ini berarti bahwa model
mempunyai relevansi prediktif.
4.3. Pengujian Hipotesis

Sumber: Output SmartPLS 3.2.3.

Tabel 10 memperlihatkan nilai Adjusted R2
variabel sikap pada penggunaan sebesar 0.654
dan kepuasan pengguna sebesar 0.543. Semakin
tinggi nilai Adjusted R2, maka semakin besar
kemampuan
variabel
independen
dapat
dijelaskan oleh variabel dependen sehingga
semakin baik persamaan struktural. Untuk
variabel sikap pada penggunaan memiliki nilai
Adjusted R2 sebesar 0.654 yang berarti 65,4%
variance eskpektasi kinerja, ekspektasi usaha,
pengaruh sosial, kondisi yang memfasilitasi,
kualitas informasi dan kualitas sistem mampu

Dasar untuk melihat signifikansi hubungan
antara variabel laten eksogen dan endogen dalam
hipotesis ini adalah dengan melihat besaran nilai
t-statistic dan p-value. Tingkat signifikansi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Nilai tstatistics > 1.96 dan p-value < 0.05 dikatakan
signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti bahwa
hipotesis bisa diterima. Nilai t-statistics dan pvalue terlihat pada Tabel 12.
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Tabel 12. Hasil Pengujian Hipotesis
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4.5. Pembahasan

Halaman 27

4.5.1. Pengaruh Ekspektasi Kinerja Terhadap
Sikap Pada Penggunaan (H1)

Sumber: Output SmartPLS 3.2.3.

4.4. Hasil Penelitian

Pengujian ditunjukkan melalui hipotesis
yang ada sehingga dapat diketahui bagaimana
pengaruh masing-masing variabel terhadap
variabel lainnya. Ringkasan hasil pengujian
terangkum dalam Tabel 13. Pada tabel tersebut
terlihat bahwa dari 7 hipotesis dalam penelitian
ini, terdapat 3 hipotesis yang diterima yaitu H3,
H4 dan H7, sedangkan yang ditolak yaitu H1, H2,
H5 dan H6.
Tabel 13. Ringkasan Hasil Pengujian

Pengaruh tidak signifikannya hubungan
antara ekspektasi kinerja dengan sikap pada
penggunaan menunjukkan bahwa ekspektasi
terhadap kinerja sistem yang diharapkan licenced
user kurang memiliki peranan penting dalam
menentukan sikap mereka untuk menggunakan
SPAN. Statistik deskriptif dari variabel ini
menunjukkan nilai kisaran dan rata-rata aktual
lebih tinggi dibanding nilai kisaran dan rata-rata
teoritis. Nilai kisaran teoritisnya sebesar 4 s.d 20
dengan nilai rata-rata 12.00, sedangkan nilai
kisaran aktual adalah 8 s.d. 20 dengan nilai ratarata sebesar 16.84. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa responden percaya dengan
menggunakan
SPAN
dapat
membantu
meningkatkan kinerja. Akan tetapi, ekspektasi
kinerja tersebut ternyata bukanlah faktor yang
mempengaruhi baik tidaknya sikap licenced user
dalam menggunakan SPAN.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
pendekatan teori TAM yang menyatakan bahwa
perilaku menggunakan TI diawali oleh adanya
persepsi mengenai kegunaan dan persepsi
mengenai kemudahan menggunakan IT. Persepsi
terhadap manfaat TI dan persepsi terhadap
kemudahan penggunaan TI mempengaruhi sikap
individu terhadap penggunaan TI.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
penelitian
Thomas
(2008)
yang
dalam
penelitiannya menyatakan bahwa ekspektasi
kinerjasecara signifikan positif terkait dengan
sikap terhadap penggunaan. Begitu juga dengan
hasil penelitian Koh, et al. (2010) yang
menyatakan bahwa ekspektasi kinerja pada
sistem berpengaruh positif terhadap sikap dalam
menggunakan sistem tersebut. Hasil penelitian ini
juga tidak sejalan dengan penelitian Hendrawati
(2013) yang menyatakan bahwa mental
penerimaan dipengaruhi secara langsung oleh
ekspektasi kinerja.
4.5.2. Pengaruh Ekspektasi Usaha Terhadap
Sikap Pada Penggunaan (H2)

Sumber: Output SmartPLS 3.2.3.

Pengaruh tidak signifikannya hubungan
antara ekspektasi usaha dan sikap pada
penggunaan menunjukkan bahwa ekspektasi
usaha yang diharapkan licenced user kurang
memiliki peranan penting dalam menentukan
sikap mereka untuk menggunakan SPAN. Statistik
deskriptif dari variabel ini menunjukkan nilai
kisaran dan rata-rata aktual lebih tinggi
dibanding nilai kisaran dan rata-rata teoritis. Nilai
kisaran teoritisnya adalah 4 s.d 20 dengan nilai
rata-rata 12.00, sedangkan nilai kisaran aktual
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adalah 10 s.d. 20 dengan nilai rata-rata sebesar
16.52. Hal ini berarti responden percaya bahwa
menggunakan SPAN itu mudah, namun
ekspektasi usaha tersebut ternyata bukanlah
faktor yang mempengaruhi baik tidaknya sikap
licenced user dalam menggunakan SPAN.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
pendekatan teori TAM yang menyatakan bahwa
persepsi terhadap manfaat TI juga mempengaruhi
persepsi kemudahan penggunaan TI tetapi tidak
berlaku sebaliknya. Dengan demikian, selama
individu merasa bahwa TI bermanfaat dalam
tugas-tugasnya,
ia
akan
berniat
untuk
menggunakannya terlepas apakah TI itu mudah
atau tidak untuk digunakan. Pengguna teknologi
informasi
mempercayai
bahwa
teknologi
informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami
dan mudah dalam hal pengoperasiannya akan
menimbulkan sikap yang baik dalam penggunaan
teknologi informasi tersebut.

SPAN merupakan bagian dari sistem
informasi manajemen keuangan terintegrasi yang
sangat berbeda dengan sebelumnya dan
mempunyai kompleksitas yang sangat tinggi. Dan
jika dilihat dari komposisi responden dengan usia
yang sebagian besar sudah tidak muda lagi
(59,2% berusia 46-55 tahun), maka tidak mudah
bagi mereka untuk cepat dan terampil
menggunakan SPAN. Selain itu, jumlah responden
yang tidak pernah mengikuti pelatihan terkait
SPAN juga cukup signifikan, yaitu sebesar 22,3%.
Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kemudahan
yang diharapkan oleh responden dalam
menggunakan SPAN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
Widodo (2012) yang menyatakan bahwa sikap
terhadap penggunaan SPAN dipengaruhi secara
positif oleh persepsi kemudahan penggunaan dan
persepsi kegunaan. Namun, penelitian ini tidak
sejalan dengan penelitian Thomas (2008) yang
menyatakan
bahwa
ekspektasi
usaha
berpengaruh positif terhadap sikap pada
penggunaan. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan
dengan penelitian Hendrawati (2013) yang
menyatakan
bahwa
mental
penerimaan
dipengaruhi secara langsung oleh ekspektasi
usaha.
4.5.3. Pengaruh Faktor Pengaruh Sosial
Terhadap Sikap Pada Penggunaan (H3)

Pengaruh signifikannya hubungan antara
pengaruh sosial dan sikap pada penggunaan
menunjukkan bahwa pengaruh orang lain atau
lingkungan sekitar memiliki peranan penting
dalam menentukan sikap dalam menggunakan
SPAN.
Statistik
deskriptif
variabel
ini
menunjukkan nilai kisaran dan rata-rata aktual
lebih tinggi dibanding nilai kisaran dan rata-rata

Indonesian Treasury Review Vol. 1, No. 2, 2016, Hal.15-33

teoritis. Nilai kisaran teoritis untuk variabel ini
adalah 4 s.d 20 dengan nilai rata-rata 12.00,
sedangkan nilai kisaran aktual adalah 9 s.d. 20
dengan nilai rata-rata sebesar 17.34. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa responden
percaya apabila pengaruh sosial sangat kuat
mempengaruhi sikapnya dalam menggunakan
SPAN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
pendekatan teori UTAUT yang menyatakan
bahwa seorang individu menganggap orang lain
dapat menyakinkan dirinya bahwa dia harus
menggunakan sistem baru. Hasil penelitian juga
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Koh, et al. (2010) yang menyatakan bahwa
kinerja seorang pengguna menggunakan sistem
dipengaruhi oleh kinerja pengguna lain. Dengan
demikian, bila pengguna membentuk sikap
terhadap sistem, hal itu pasti dipengaruhi
olehatasan dan rekan kerja tentang konsekuensi
atas penggunaan sistem tersebut. Pengaruh sosial
secara signifikan mempengaruhi sikap perilaku
pengguna. Namun, penelitian ini tidak sejalan
dengan penelitian Hendrawati (2013) yang
menyatakan bahwa pengaruh sosial tidak
memiliki pengaruh secara signifikan terhadap
mental penerimaan.
4.5.4. Pengaruh Kondisi Yang Memfasilitasi
Terhadap Sikap Pada Penggunaan (H4)

Pengaruh signifikannya hubungan antara
kondisi yang memfasilitasi dan sikap pada
penggunaan menunjukkan bahwa ketersediaan
fasilitas memiliki peranan penting dalam
menentukan
sikap
responden
untuk
menggunakan SPAN. Statistik deskriptif variabel
ini menunjukkan nilai kisaran dan rata-rata
aktual lebih tinggi dibanding nilai kisaran dan
rata-rata teoritis. Nilai kisaran teoritis untuk
variabel ini adalah 4 s.d 20 dengan nilai rata-rata
12.00, sedangkan nilai kisaran aktual adalah 8
s.d. 20 dengan nilai rata-rata sebesar 15.92.
Kesimpulan yang dapat ditarik di sini adalah
responden percaya bahwa baiknya kondisi yang
memfasilitasi mempengaruhi sikapnya dalam
menggunakan SPAN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
pendekatan teori UTAUT yang menyatakan
bahwaseorang individu percaya jika infrastruktur
organisasi dan teknis yang ada dapat mendukung
penggunaan sistem. Namun uji hipotesis ini tidak
sejalan dengan penelitian Thompson, et al. (1991)
yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan
oleh Triandis (1980). Penelitian tersebut
menemukan bahwa tidak ada hubungan antara
kondisi yang memfasilitasi pemakai dengan
penggunaan teknologi informasi. Dalam konsep
ini terdapat gabungan variabel-variabel yang
diperoleh dari model penelitian sebelumnya
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tentang model penerimaan dan penggunaan
teknologi. Variabel tersebut adalah kontrol
perilaku persepsian, dan kondisi-kondisi yang
memfasilitasi,
serta
kompatibilitas.
Hasil
penelitian ini tidak sejalan juga dengan penelitian
Hendrawati (2013) yang menyatakan bahwa
kondisi yang memfasilitasi tidak memiliki
pengaruh secara signifikan terhadap mental
penerimaan. Begitu juga dengan penelitian Teo
(2012) yang menyatakan bahwa kondisi yang
memfasilitasi tidak mempengaruhi secara
signifikan terhadap sikap pada penggunaan.
4.5.5. Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap
Sikap Pada Penggunaan (H5)

Pengaruh tidak signifikannya hubungan
antara kualitas informasi dan sikap pada
penggunaan menunjukkan bahwa kualitas sistem
yang diharapkan kurang memiliki peranan
penting dalam menentukan sikap mereka untuk
menggunakan SPAN. Statistik deskriptif dari
variabel ini menunjukkan nilai kisaran dan ratarata aktual lebih tinggi dibanding nilai kisaran
dan rata-rata teoritis. Nilai kisaran teoritis untuk
variabel ini adalah 5 s.d 25 dengan nilai rata-rata
15.00, sedangkan nilai kisaran aktual adalah 10
s.d. 25 dengan nilai rata-rata sebesar 20.91.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden percaya SPAN mampu menghasilkan
informasi dengan kualitas tinggi, namun kualitas
informasi tersebut ternyata bukanlah faktor yang
mempengaruhi baik tidaknya sikap licenced user
dalam menggunakan SPAN.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
Wixom dan Todd (2005) yang menyatakan bahwa
dalam hal kualitas informasi, kepercayaan
berbasis obyek ini adalah persepsi pengguna
terhadap kualitas informasi yang disertakan
dalam sistem. Apabila segala sesuatu yang lain
tetap konstan, pengguna akan puas dengan
sedikit informasi jika mempunyai kualitas yang
baik. Hal ini meningkatkan kepercayaan
pengguna dalam menggunakan informasi untuk
melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan kata lain,
pengguna puas dengan kualitas informasi yang
dia terima dari sistem ini akan lebih mungkin
untuk memahami bahwa informasi akan
meningkatkan kinerjanya. Hasil penelitian ini juga
tidak sejalan dengan penelitian Hendrawati
(2013) yang menyatakan bahwa mental
penerimaan pegawai dipengaruhi oleh kualitas
informasi yang dapat mempengaruhi tingkat
kepuasan pegawai terhadap perolehan informasi.

Indonesian Treasury Review Vol. 1, No. 2, 2016, Hal.15-33
Halaman 29

4.5.6. Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap
Sikap Pada Penggunaan (H6)
Pengaruh tidak signifikannya hubungan
antara kualitas sistem dan sikap pada
penggunaan menunjukkan bahwa kualitas sistem
yang diharapkan dari SPAN kurang memiliki
peranan penting dalam menentukan sikap
mereka untuk menggunakan SPAN. Statistik
deskriptif dari variabel ini menunjukkan nilai
kisaran dan rata-rata aktual lebih tinggi
dibanding nilai kisaran dan rata-rata teoritis. Nilai
kisaran teoritis untuk variabel ini adalah 4 s.d 20
dengan nilai rata-rata 12.00, sedangkan nilai
kisaran aktual adalah 11 s.d 20 dengan nilai ratarata sebesar 16.71. Berdasarkan hasil tersebut,
dapat disimpulkan bahwa responden percaya
SPAN merupakan sistem yang memiliki kualitas
kinerja tinggi, namun kualitas sistem tersebut
ternyata bukanlah faktor yang mempengaruhi
baik tidaknya sikap licenced user dalam
menggunakan SPAN.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
DeLone dan McLean (1992) yang menyatakan
bahwa kualitas sistem memiliki efek langsung
pada penggunaan dan kepuasan pengguna. Selain
itu, hasil penelitian ini berbeda dengan pendapat
Nelson, et al. (2005) yang mengandaikan bahwa
meskipun kemudahan penggunaan dan kualitas
sistem serupa, kemudahan penggunaan mungkin
merupakan anteseden kualitas sistem.
4.5.7. Pengaruh Sikap Pada Penggunaan
Terhadap Kepuasan Pengguna (H7)

Pengaruh signifikannya hubungan antara
sikap pada penggunaan terhadap kepuasan
pengguna menunjukkan bahwa respon positif
memiliki peranan penting dalam menentukan
kepuasan responden untuk menggunakan SPAN.
Statistik deskriptif variabel sikap pada
penggunaan menunjukkan nilai kisaran dan ratarata aktual lebih tinggi dibanding nilai kisaran
dan rata-rata teoritis. Nilai kisaran teoritis untuk
variabel ini adalah 4 s.d 20 dengan nilai rata-rata
12.00, sedangkan nilai kisaran aktual adalah 9 s.d
20 dengan nilai rata-rata sebesar 17.13.
Sedangkan statistik deskriptif variabel kepuasan
pengguna juga menunjukkan nilai kisaran dan
rata-rata aktual lebih tinggi dibanding nilai
kisaran dan rata-rata teoritis. Nilai kisaran
teoritis untuk variabel ini adalah 3 s.d 15 dengan
nilai rata-rata 9.00, sedangkan nilai kisaran aktual
adalah 6 s.d 15 dengan nilai rata-ratanya sebesar
12.42.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
responden percaya jika SPAN mampu memenuhi
harapan mereka sehingga memberikan kepuasan
yang tinggi dalam menggunakan SPAN.

SIKAP DAN KEPUASAN PENGGUNA SISTEM PERBENDAHARAAN
DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)
Halaman 30

Meilena Sarmilasari

Hasil penelitian ini sejalan dengan DeLone
dan McLean (1992) yang menyatakan bahwa
sikap pengguna terhadap penggunaan sistem
dikaitkan dengan kepuasan pengguna. Sikap
dapat menjadi predisposisi untuk merespon
positif atau tidak untuk stimulus dalam sistem
(Ajzen, 1991). Sikap positif lebih cenderung
mengarah pada perasaan kepuasan dengan
sistem.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian-penelitian sebelumnya. Studi empiris
menunjukkan dukungan yang konsisten dan
positif terhadap hubungan yang signifikan antara
sikap dan kepuasan pengguna (misalnya, Koh, et
al. 2010; Igbaria dan Nachman, 1990). Dalam
penelitiannya Teo juga menemukan bahwa
kompleksitas teknologi memiliki pengaruh
langsung dan signifikan terhadap sikap
penggunaan teknologi. 19 Kepuasan pengguna
adalah salah satu komponen kunci dari
keberhasilan sistem.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan berdasarkan
kerangka penelitian yang dijadikan dasar
pengujian
mengenai
faktor-faktor
yang
mempengaruhi sikap dan kepuasan licenced user
SPAN, yang meliputi faktor ekspektasi kinerja,
ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi yang
memfasilitasi, kualitas informasi dan kualitas
sistem. Penelitian dijabarkan dalam 7 hipotesis
dan pengujian dilakukan dengan menggunakan
perangkat SmartPLS 3.2.3.

Populasi dalam penelitian ini adalah licenced
user SPAN pada KPPN seluruh Indonesia dengan
sampel licenced user pada KPPN lingkup Jawa
Tengah (15 KPPN). Pengambilan sampel
menggunakan metode area sampling dengan
jumlah sampel sebanyak 160 responden.
Kuesioner dikirim secara serentak pada tanggal
26 Oktober 2015. Tingkat pengembalian
kuesioner sampai batas waktu yang ditentukan
sebanyak 157 responden (98,13%). Data
kemudian dianalisis yang menghasilkan rata-rata
aktual jawaban responden pada semua variabel
diatas rata-rata teoritisnya. Hal ini menunjukkan
bahwa persepsi responden atas semua variabel
cenderung baik.
19

T. Teo, “Modelling the Influences of Beliefs on
Pre-Service Teachers’ Attitudes towards
Computer Use”, European Journal of
Educational Research, 2012, Vol. 1, No.1.
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Hasil uji non-response bias terhadap data
yang diolah telah memenuhi syarat representasi
populasi. Pengujian model pengukuran juga telah
memenuhi syarat validitas (konvergen dan
diskriminan) dan reliabilitas. Untuk pengujian
model struktural, nilai adjusted R2 variabel
endogen sikap pada penggunaan sebesar 0.654
dan kepuasan pengguna sebesar 0.543 yang
berarti termasuk dalam kategori moderat. Nilai
Stone-Geiser Q2 kedua variabel endogen masingmasing sebesar 0.466 dan 0.567 yang
menunjukkan bahwa model mempunyai relevansi
prediktif.

Dari pengujian hipotesis diketahui bahwa
dari 7 hipotesis yang diajukan, sebanyak 3
hipotesis diterima (H3, H4 dan H7) dan 4
hipotesis ditolak (H1, H2, H5 dan H6). Dan dari
hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan
bahwa pengaruh sosial dan kondisi yang
memfasilitasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap sikap pada penggunaan SPAN. Demikian
juga untuk variabel sikap pada penggunaan yang
memberikan pengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan variabel
yang lain, yaitu ekspektasi kinerja, ekspektasi
usaha, kualitas informasi dan kualitas sistem
tidak berpengaruh terhadap sikap pada
penggunaan SPAN.

5.2. Saran

Hasil penelitian ini masih jauh dari
sempurna dengan banyak keterbatasan. Namun
demikian hasil penelitian ini dapat dijadikan
inspirasi dan masukan untuk pengembangan
penelitian-penelitian berikutnya. Saran yang
dapat
direkomendasikan
untuk
peneliti
berikutnya adalah:
1) Obyek penelitian berikutnya agar dilakukan
untuk seluruh licenced user SPAN, sehingga
hasil penelitian dapat digeneralisasi;
2) Pengujian terhadap populasi yang lebih
beragam dapat dilakukan untuk memperkaya
kajian tentang sikap dan kepuasan pengguna
SPAN, seperti pengguna eksternal SPAN
(stakeholder);

3) Penelitian berikutnya agar memasukkan
faktor-faktor lain yang mempengaruhi sikap
dan kepuasan pengguna SPAN seperti kualitas
layanan dan kinerja;

4) Metode pengumpulan data tidak hanya
dengan kuesioner tapi ditambah melalui
wawancara sehingga terdapat kesamaan
persepsi atas suatu indikator;
5) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan
dengan pendekatan beberapa periode waktu
(longitudinal survey) sehingga analisis yang
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dihasilkan
akan
lebih
lengkap
mendapatkan data statistik yang
obyektif.

dan
lebih

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
6.1. Implikasi
6.1.1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah
khasanah keilmuan dalam bidang akuntansi
keperilakuan untuk kesuksesan sistem informasi
dengan menggunakan model integrasi. Melalui
penelitian ini diperoleh bukti empiris bahwa
persepsi
kemudahan
penggunaan
dan
kemanfaatan tidak berpengaruh terhadap sikap
dalam menggunakan sistem. Hal ini tidak sejalan
dengan pendekatan teori TAM yang menekankan
pada persepsi kemudahan penggunaan dan
kemanfaatan yang memiliki hubungan untuk
memprediksi sikap dalam menggunakan sistem
informasi. Hasil
penelitian ini memberikan
referensi bahwa kepuasan pengguna dipengaruhi
secara signifikan oleh sikap pengguna dalam
menggunakan sistem informasi, terutama di
lingkungan pengaturan wajib. Dalam pendekatan
dengan teori TAM, tidak menyatakan adanya
hubungan antara sikap dan kepuasan pengguna,
dan tidak membedakan lingkungan pengaturan
(sukarela atau wajib).
6.1.2. Implikasi Praktis

Terkait
implikasi
praktis
dalam
implementasi SPAN, diketahui bahwa sikap
licenced user SPAN dalam menggunakan SPAN
tidak dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja,
ekspektasi usaha, kualitas sistem dan kualitas
informasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai usulan bagi pengembang sistem maupun
pengambil keputusan.

Bagi teknisi/ pengembang sistem, hasil
penelitian dapat dijadikan masukan untuk
pengembangan sistem dan tolok ukur dalam
evaluasi sistem. Selain itu perlu diperhatikan
juga tingkat kemudahan dan kenyamaan dalam
menggunakan SPAN sehingga menjadi sistem
yang lebih mudah digunakan (user friendly)
dan nyaman. Selanjutnya, perlu diperhatikan
kualitas informasi yang dihasilkan sistem yaitu
tingkat keakuratan, kelengkapan, format yang
baik, tingkat relevansi dan adanya jaminan
tingkat kemanan informasi karena kualitas
informasi merupakan salah satu faktor yang
sangat mempengaruhi dalam menggunakan
SPAN.
Bagi DJPBN, hasil penilitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam
penerapan SPAN sehingga menjadi sistem yang
berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini
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dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam merencanakan pengembangan sumber
daya yang berkompeten dalam menunjang
operasional sistem untuk memberikan dampak
positif baik bagi licenced user maupun
organisasi. Sumber daya yang dimaksud adalah
fasilitas penunjang operasional maupun
keahlian dan pengetahuan licenced user dalam
penggunaan sistem. Menambah pelatihanpelatihan
dalam
menggunakan
SPAN
merupakan salah satu contoh yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan
licenced user.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan
prosedur ilmiah, namun demikian hasil analisis
masih memiliki keterbatasan, yaitu:
1) Obyek penelitian ini adalah licenced user
SPAN KPPN lingkup Jawa Tengah, sehingga
mungkin belum dapat mewakili licenced user
SPAN secara keseluruhan;

2) Penelitian ini hanya menguji populasi licenced
user internal SPAN yang ada di KPPN.
Sedangkan pengguna SPAN tidak hanya
internal tapi juga eksternal, yang merasakan
dampak dari pelaksanaan SPAN;

3) Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
masih sangat terbatas. Terdapat faktor-faktor
lain yang dapat dipertimbangkan untuk
melengkapi penelitian dan mempengaruhi
hasil penelitian;

4) Instrumen penelitian yang digunakan adalah
kuesioner yang telah diuji validitas dan
reliabilitasnya. Namun demikian, hasil survei
sangat tergantung kepada berbagai faktor
yang dapat menyebabkan hasil yang
bervariasi, sesuai persepsi individu yang
bersifat subyektif;

5) Penelitian ini dilakukan hanya pada satu
periode
waktu
yang
tidak
dapat
mengungkapkan faktor-faktor yang memiliki
dampak jangka panjang.
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ABSTRAK
The implementation of fully funded pension scheme for civil servant
retirement in Indonesia is one of the government solutions to reduce
the burden of pension expenditure on the state budget. However, to
implement such a scheme, the government deemed it necessary to
prepare an appropriate governance model in order to achieve the
goal of fully funded scheme. The government needs to pay attention
to several issues related to the implementation of a fully funded
scheme, namely the issue of pension fund management,
contributions, investment, regulations and risks. By distributing
questionnaires and interviews to key stakeholders, the extent of
government readiness to implement a fully funded pension scheme
could be evaluated, based on which it was found that the
government does not have readiness to adopt the fully funded
pension scheme and several tasks remain to be accomplished.

Penerapan skema fully funded pada sistem pensiun Pegawai
Negeri Sipil di Indonesia merupakan salah satu alternatif yang
akan diambil oleh pemerintah guna mengurangi beban belanja
pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Namun untuk menerapkan skema
tersebut, pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatu
tata kelola agar tujuan dari penerapan skema fully funded ini
dapat tercapai. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal
terkait rencana penerapan skema fully funded, yaitu masalah
pengelola dana pensiun, iuran/ kontribusi peserta, investasi dana
pensiun, peraturan, dan risiko. Dengan melakukan penyebaran
kuesioner dan wawancara kepada narasumber, dalam penelitian
ini dievaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun pegawai negeri: yang
mana pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk mengadopsi
skema ini dan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terkait
dengan implementasi tersebut.
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1. PENDAHULUAN

2. KERANGKA TEORI

1.1. Latar Belakang

2.1. Pengertian Pensiun

Salah satu pos belanja yang sering dianggap
membebani APBN adalah pos belanja pegawai. Pos
belanja ini diberikan kepada para Pegawai Negeri
Sipil (PNS) sehubungan dengan tugasnya
memberikan layanan publik. Seiring dengan
meningkatnya kebutuhan ekonomi, inflasi, dan
perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan PNS,
maka membuat pos belanja pegawai ini semakin
meningkat dari tahun ke tahun.

Pensiun merupakan suatu manfaat berupa
tunjangan hari tua yang diperoleh para pegawai
yang telah memenuhi syarat sebagai penerima
pensiun. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun
1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/
Duda Pegawai, pada Pasal 1 disebutkan bahwa:
“Pensiun pegawai dan pensiun janda/ duda
menurut undang-undang ini diberikan sebagai
jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas
jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun
bekerja dalam Dinas Pemerintah." Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri, pada Pasal 1,
disebutkan: “Pensiun adalah penghasilan yang
diterima oleh penerima pensiun setiap bulan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.

Jika membandingkan komposisi belanja
pegawai dalam LKPP audited pada tahun anggaran
(TA) 2007–2014, belanja pensiun memiliki
proporsi yang cukup signifikan dari total belanja
pegawai secara keseluruhan. Belanja pensiun ini
dianggap salah satu belanja yang tidak produktif
namun jumlahnya cukup besar sehingga
membebani APBN. Berdasarkan LKPP TA 2007–
2014, proporsi jumlah pembayaran pensiun dan
uang tunggu terhadap total realisasi belanja
pegawai rata-rata berkisar pada angka 31% hingga
37%. Realisasi belanja pensiun dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan hingga mencapai total
Rp450,33 triliun dalam delapan tahun terakhir.
Apabila tidak terjadi perubahan pelaksanaan
sistem pensiun, maka hal tersebut dikhawatirkan
akan semakin membebani APBN. 1

Dengan alasan sebagaimana disebutkan di
muka, maka perlu ada solusi untuk mengurangi
beban APBN atas pembayaran pensiun PNS, yang
diharapkan dapat memberikan ruang fiskal
tambahan bagi pemerintah. Salah satu solusi yang
diusulkan untuk keperluan tersebut adalah
mengubah skema pendanaan pensiun dari sistem
pay as you go (manfaat pasti), yaitu: sistem yang
diterapkan saat ini, menjadi sistem fully funded
(iuran pasti).
Dengan
perubahan skema
pembayaran tersebut, diharapkan belanja pensiun
tidak lagi membebani APBN.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,
penulis melakukan penelitian terhadap kesiapan
pelaksanaan dan piranti yang perlu disiapkan
dalam penerapan skema fully funded pada sistem
pensiun PNS di Indonesia dalam rangka
mengurangi beban belanja pensiun pada APBN.
Ruang lingkup penelitian ini adalah studi/ analisis
penerapan skema fully funded pada sistem pensiun
PNS di Indonesia, dengan melihat kesiapan
pemerintah dam hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam menerapkan perubahan skema pensiun ini.
1

Menurut Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Teknologi Informasi PT. TASPEN (Persero), Faisal
Rachman (www.bisnis.keuangankompas.com): belanja
pensiun akan mencapai puncaknya pada tahun 2043,
jumlah yang harus dibayarkan pada saat itu sekitar
Rp300 triliun.

2.2. Program Pensiun

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun, program pensiun
merupakan setiap program yang mengupayakan
manfaat bagi peserta. Jenis program pensiun pada
dasarnya memiliki 2 (dua) alternatif yang bisa
dikembangkan dengan berbagai model, yaitu:
Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun
Manfaat Pasti.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun
1992 tentang Dana Pensiun, pada Pasal 1,
disebutkan bahwa: Program Pensiun Manfaat Pasti
adalah program pensiun yang manfaatnya
ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau
program pensiun lain yang bukan merupakan
Program Pensiun Iuran Pasti.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun
1992 tentang Dana Pensiun, pada Pasal 1,
disebutkan bahwa: Program Pensiun Iuran Pasti
adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan
dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran
serta hasil pengembangannya dibukukan pada
rekening masing-masing peserta sebagai manfaat
pensiun.
2.3. Dana Pensiun

Menurut Pasal 1, angka 1, Undang-Undang No.
11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dijelaskan
pengertian Dana Pensiun adalah badan hukum
yang mengelola dan menjalankan program yang
menjadikan manfaat pensiun. Terdapat dua jenis
dana pensiun berdasarkan Undang-Undang No. 11
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yaitu Dana
Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga
Keuangan.
Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana
Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang
mempekerjakan kayawan selaku pendiri, untuk
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menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti
atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi
kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya
sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban
terhadap pemberi kerja. Dana Pensiun Lembaga
Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh
bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti
bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja
mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi
kerja bagi karyawan bank atau perusahaan
asuransi jiwa yang bersangkutan.

dari 35 pasal ini mengatur mengenai sifat dan
pembiayaan pensiun, dasar pensiun, hak atas
pensiun, besaran pensiun pegawai, besaran
pensiun janda/ duda PNS, dan ketentuan mengenai
pensiun janda/ duda. Besaran pensiun pegawai
perbulan berdasarkan peraturan ini adalah 2,5%
dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa
kerja, dengan ketentuan bahwa pensiun pegawai
sebulan sebanyak-banyaknya 75% dari dasar
pensiun. Kemudian, disebutkan bahwa jumlah
pensiun yang diterima pegawai dalam satu bulan
tidak boleh kurang atau lebih kecil dari gaji pokok
terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang
gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri
yang bersangkutan.

2.4. Pendanaan Pensiun

Secara garis besar, terdapat dua jenis
pendanaan dalam program pensiun, yaitu: 1). Fully
funded dan 2). Unfunded atau pay as you go.
Menurut Ponds-Severinson dan Yermo, pengertian
skema fully funded dalam pembayaran pensiun
adalah: “Funded Arrangement are those where an
independent legal entity is established to hold
pension plan member. Typically, assets would be
held in a (legally separate) pension fund…”. 2 Selain
itu, menurut Hyman “A fully funded pension system
is one in which benefits are paid out of a fund built
up from contributions by, or on behalf of, members
in retirement system”. 3
Menurut Ponds-Severinson dan Yermo,
unfunded
atau
pay-as-you-go
adalah:
“Arrangements are financed directly out of
government’s coffer, though there may reserve set
up which are the legal property of the employer
(government)”. 4 Kemudian, menurut Heyman “A
pay as you go pension system is one that finance
pensions for retired workers in a given year entirely
by contributions or taxes paid by currently employed
workers.” 5
2.5. Peraturan Tentang Pensiun di Indonesia
Peraturan pertama yang terkait dengan
pensiun PNS di Indonesia adalah Undang-Undang
No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan
Pensiun Janda/ Duda Pegawai. Undang-Undang ini
menggantikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1952
tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 yang terdiri
2

3

4
5

E. Ponds, C. Severinson and J. Yermo, “Funding
in Public Sector Pension Plans: International
Evidence”, OECD Working Papers on Finance,
Insurance and Private Pensions, 2011, No. 8,
OECD Publishing, hlm. 7.
David N Hayman, Public Finance a
Contemporary Aplication of Theory to Policy,
(Mason: South-Western Cengage Learning,
2011), hlm. 314.
E. Ponds, et al., Op.Cit., hlm. 7.

David N Hayman, Op.Cit., hlm. 315.
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Peraturan berikutnya yang terkait dengan
pensiun PNS di Indonesia adalah Peraturan
Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi
Sosial Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan
pemerintah ini mengatur mengenai kepesertaan,
hak dan kewajiban peserta (PNS), sumbangan
pemerintah, badan penyelenggara asuransi sosial
PNS, dan jaminan negara. Dalam peraturan ini,
disebutkan bahwa setiap peserta diwajibkan
untuk membayar iuran setiap bulan sebesar 8%
dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan pangan
dengan
rincian
sebagai
berikut:
4,75%
diperuntukkan sebagai iuran pensiun, dan 3,25%
diperuntukkan sebagai tabungan hari tua.

Peraturan terkait pensiun PNS lainnya adalah
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1963 tentang
Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri. Dalam Peraturan ini
mengatur mengenai hal-hal terkait Perusahaan
Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai
Negeri, termasuk kebijakan mengenai investasi
modal.

Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 Tentang
Dana Pensiun, secara umum mengatur mengenai
penyelenggaraan Dana Pensiun. Dalam UndangUndang ini disebutkan bahwa Dana Pensiun
merupakan sarana penghimpun dana guna
meningkatkan kesejahteraan peserta, serta
meningkatkan
peran
masyarakat
dalam
melestarikan pembangunan nasional yang
meningkat dan berkelanjutan. Dan juga, Dana
Pensiun dapat pula meningkatkan motivasi dan
ketenangan
kerja
untuk
peningkatan
produktivitas.

Peraturan terkait pensiun berikutnya adalah
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang ini
diatur mengenai penambahan batas usia pensiun
yaitu 58 tahun untuk Pejabat Administrasi, 60
tahun Pejabat Pimpinan Tinggi dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi pejabat
fungsional. Kemudian pada Undang-Undang ini

ANALISIS PENERAPAN SKEMA FULLY FUNDED
PADA SISTEM PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA

Indonesian Treasury Review Vol.1, No.2, 2016, Hal.35-51

juga disebutkan bahwa pendanaan pensiun PNS
berasal dari iuran pegawai dan juga pemerintah.

diajukan
kepada
narasumber
merupakan
pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah
dalam penelitian ini.
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3. METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan metode/ teknik/ cara
yang digunakan untuk memperoleh/ menjelaskan
suatu kebenaran yang bersifat ilmiah dengan
menggunakan
penelusuran
dengan
basis
sistematika dan tata cara tertentu sesuai dengan
obyek penelitian yang dilakukan secara ilmiah,
yang secara general dapat diterima/ digunakan
dalam suatu disiplin keilmuan. Kegiatan yang
dilaksanakan
dalam
rangka
membangun
metodologi penelitian diantaranya adalah dengan
melakukan seleksi dan pengumpulan data,
pengukuran dan definisi operasional variable, dan
metode analisis data.
3.1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah studi sistem
pensiun PNS di Indonesia dan studi kemungkinan
penerapan skema fully funded pada sistem pensiun
PNS yang menggantikan skema pay as you go
sebagai solusi dalam mengurangi beban APBN.
3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan sekunder. Data primer
merupakan data yang diperoleh langsung melalui
wawancara dan kuesioner, sedangkan data
sekunder merupakan data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen resmi dari instansi, buku-buku
yang relevan, jurnal terkait sistem pensiun, serta
publikasi lainnya.
3.3. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif yang dirancang untuk mengumpulkan
informasi
tentang
keadaan-keadaan
yang
sesungguhnya
terjadi.
Menurut
Sugiyono
penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu
metode penelitian berdasarkan filsafat postpositivisme. 6

4. HASIL PENELITIAN

Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan
masalah
penelitian,
penulis
melakukan
pengumpulan
data
penelitian
dengan
menggunakan kuesioner untuk mendapatkan
tanggapan dari para responden mengenai hal-hal
yang perlu diperhatikan sehubungan dengan
penerapan skema fully funded pada sistem pensiun
PNS di Indonesia. Setelah hasil kuesioner
didapatkan, penulis melakukan wawancara kepada
narasumber yang memahami sistem pensiun PNS
di
Indonesia.
Pertanyaan-pertanyaan
yang

6

Sugiyono,
Metode
Penelitian
Kuantitatif
Kualitatif dan R&D, (Jakarta: Alfabeta, 2012).

Responden kuesioner yang dipilih adalah
pejabat dan pegawai di instansi yang terlibat dalam
perumusan kebijakan serta pelaksanaan sistem
pensiun pegawai negeri di Indonesia. Instansi yang
menjadi
responden
adalah
Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB), Direktorat Jenderal Anggaran
(DJA) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan,
dan PT. TASPEN. Wawancara dilakukan kepada
narasumber yang terkait langsung dalam
perumusan kebijakan pensiun yaitu Kepala Bidang
Penyiapan Perumusan Pensiun SDM Aparatur pada
Kementerian PAN-RB, Kepala Seksi Harmonisasi
Peraturan Jaminan Pensiun dan Hari Tua DJA
Kementerian Keuangan, dan Kepala Seksi Program
Pensiun DJPB Kementerian Keuangan. Narasumber
merupakan pejabat yang menangani dan terlibat
langsung dalam perumusan sistem jaminan
pensiun pegawai negeri di Indonesia.

Secara garis besar, pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan kepada responden kuesioner dan
narasumber dapat dikelompokkan menjadi lima
kelompok besar yaitu: pengelola dana pensiun,
iuran/ kontribusi, investasi dana pensiun,
peraturan, dan risiko.
4.1. Pengelola Dana Pensiun

Lembaga pengelola dana pensiun memegang
peranan penting dalam pelaksanaan sistem
pensiun. Pada saat ini pengelola dana pensiun
pegawai negeri masih dilaksanakan oleh PT.
TASPEN. Berdasarkan data yang diperoleh, PT.
TASPEN dipandang perlu meningkatkan tugas
pokok dan fungsinya secara lebih optimal. PT.
TASPEN dalam operasionalnya masih terdapat
pembatasan-pembatasan dalam menginvestasikan
dana
pensiun,
dimana
investasi
hanya
diperbolehkan pada instrumen pembiayaan yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, dana yang
dikumpulkan dari peserta juga sangat kecil
sehingga menyebabkan PT. TASPEN mengalami
unfunded dan tidak dapat membiayai pembayaran
pensiun secara utuh kepada pegawai negeri.

Hasil pengolahan data dari kuesioner yang
dikumpulkan mengenai Pengelola Dana Pensiun
dapat dilihat pada Tabel 4.1. Berdasarkan hasil
distribusi frekuensi subbagian pengelola dana
pensiun, dapat diketahui bahwa sebanyak 24%
responden sangat setuju dan 59% responden
setuju adanya perbaikan-perbaikan pada pengelola
dana pensiun sehinga dapat menerapkan skema
fully funded, sedangkan sebanyak 7% responden
bersikap netral terhadap kemungkinan perubahan
tersebut, dan sebanyak 2% menyatakan tidak
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setuju dan 8% menyatakan sangat tidak setuju
apabila skema fully funded diterapkan.

responden (46,7%) berpendapat bahwa mereka
setuju apabila skema fully funded diterapkan pada
sistem pensiun PNS di Indonesia, maka lembaga
pengelola
dana
pensiun
harus
memiliki
kewenangan
dalam
menggunakan
dan
memanfaatkan dana pensiun dalam rangka
operasional. Namun terdapat 7 responden (23,3%)
sangat tidak setuju dan sebanyak 2 responden
(6,7%) tidak setuju dengan pernyataan ini,
sedangkan terdapat 2 responden (6,7%) yang
bersikap netral bahwa lembaga pengelola dana
pensiun harus memiliki kewenangan dalam
menggunakan dan memanfaatkan dana pensiun
dalam rangka operasional sehubungan dengan
penerapan skema fully funded pada sistem pensiun
PNS di Indonesia.

Jika dilihat dari jumlah pembobotan nilai
kuesioner pada bagian ini, secara umum, jumlah
nilai bagian ini sebesar 351 dengan nilai rata-rata
sebesar 3,9. Jumlah ini berada pada rentang
pendapat netral (N) dan setuju (S). Pengolahan
jawaban responden terhadap pernyataan P1
kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 11
responden (36,7%) berpendapat bahwa mereka
sangat setuju dan sebanyak 17 responden (56,7%)
berpendapat bahwa mereka setuju apabila skema
fully funded diterapkan pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, maka lembaga pengelola dana pensiun
harus merupakan entitas yang independen,
sedangkan terdapat 2 responden (6,7%) yang
bersikap netral bahwa lembaga pengelola dana
pensiun harus merupakan entitas yang independen
apabila skema fully funded diterapkan pada sistem
pensiun PNS di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P1 bernilai
sebesar 129 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
4,30. Poin 4,30 ini berada pada rentang pendapat
setuju (S) dan sangat setuju (SS). Hal ini
menunjukkan bahwa responden setuju dengan
pernyataan apabila pemerintah akan menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, maka lembaga pengelola dana pensiun
harus merupakan entitas yang independen.

Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P2 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 6 responden (20%) berpendapat bahwa
mereka sangat setuju dan sebanyak 22 responden
(73.3%) berpendapat bahwa mereka setuju apabila
skema fully funded diterapkan pada sistem pensiun
PNS di Indonesia, lembaga pengelola dana pensiun
harus memiliki kewenangan dalam menentukan
kebijakan, sedangkan terdapat 2 responden (6,7%)
yang bersikap netral bahwa lembaga pengelola
dana pensiun harus memiliki kewenangan dalam
menentukan kebijakan apabila skema fully funded
diterapkan pada sistem pensiun PNS di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P2 bernilai
sebesar 124 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
4,13. Poin 4,13 ini berada pada rentang pendapat
setuju (S) dan sangat setuju (SS). Hal ini
menunjukkan bahwa responden setuju dengan
pernyataan apabila pemerintah menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, maka lembaga pengelola dana pensiun
harus memiliki kewenangan dalam menentukan
kebijakan.
Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P3 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 5 responden (16,7%) berpendapat
bahwa mereka sangat setuju dan sebanyak 14
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P3 bernilai
sebesar 98 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
3,27. Poin 3,27 ini berada pada rentang pendapat
netral (N) dan setuju (S). Hal ini menunjukkan
bahwa responden cenderung netral dengan
pernyataan apabila pemerintah akan menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, maka lembaga pengelola dana pensiun
harus memiliki kewenangan dalam menggunakan
dan memanfaatkan dana pensiun dalam rangka
operasional.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan
dengan narasumber, ketika pemerintah akan
menerapkan skema fully funded, maka diusulkan
bahwa yang melaksanakan fungsi pengelolaan
dana pensiun adalah Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan
membentuk unit khusus yang menangani
pengelolaan pensiun. Hal ini dilakukan dengan
tujuan untuk menekan biaya operasional dari
pengelolaan dana pensiun pegawai. Pembentukan
badan
pengelola
dana
pensiun
dibawah
kewenangan
pemerintah
secara
langsung
merupakan hal yang wajar dan umum diterapkan
di berbagai negara, salah satunya adalah Malaysia.
Lembaga dana pensiun di Malaysia berada di
bawah Kementerian dan berada dalam kekuasaan
pemerintah. Namun pada sifat Satuan Kerja saat
ini, tidak dimungkinkan suatu Satuan Kerja
mengelola dana yang bukan berasal dari APBN,
PNBP, atau Pendapatan BLU.
Dari sisi ini, dapat dikatakan bahwa
pemerintah dapat menerapkan skema fully funded
karena telah memiliki lembaga pengelola dana
pensiun, dan juga sedang melakukan upaya
perbaikan dari sisi pengelola dengan mengusulkan
penggantian instansi pengelola dana pensiun. Akan
tetapi, dari sisi kesiapan, dapat dikatakan
pemerintah belum siap untuk melaksanakan
perubahan ini dikarenakan masih belum adanya
kesepakatan dan keputusan final yang tertuang
dalam Peraturan Pemerintah.
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4.2. Iuran/ Kontribusi
Berdasarkan hasil dari kuesioner yang
diperoleh dan diolah, Kementerian PAN-RB,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat
Jenderal Anggaran, dan PT TASPEN selaku pihakpihak yang terlibat dalam kebijakan pensiun
pegawai negeri di Indonesia dapat dikatakan setuju
apabila pemerintah akan menerapkan skema fully
funded pada sistem pensiun pegawai negeri. Oleh
karena itu, pemerintah dan peserta, dalam hal ini
PNS, harus bersama-sama melakukan pengiuran
kepada dana pensiun. Saat pensiun dibayar melalui
APBN, pemerintah menerapkan skema pay as you
go yang mana hanya pegawai negeri saja yang
melakukan pengiuran kepada dana pensiun,
sedangkan pemerintah tidak melakukan pengiuran.
Hal ini menyebabkan dana yang terkumpul pada
PT. TASPEN untuk dikembangkan tidak cukup
besar dan berdampak pada kemampuan PT.
TASPEN untuk membayar pensiun PNS. Oleh
karena itu, apabila skema fully funded diterapkan,
maka pemerintah harus melakukan pengiuran
kepada dana pensiun sehingga dana yang
terkumpul
dapat
maksimal
dan
dapat
dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang
maksimal.

Hasil pengolahan data dari kuesioner yang
dikumpulkan mengenai iuran/ kontribusi dapat
dilihat pada Tabel 4.2. Berdasarkan hasil distribusi
frekuensi subbagian iuran/ kontribusi peserta,
dapat diketahui bahwa sebanyak 37% responden
sangat setuju dan 42% responden setuju bahwa
iuran/ kontribusi peserta pensiun harus diubah
sehingga dapat menerapkan skema fully funded,
sedangkan sebanyak 21% responden bersikap
netral terhadap kemungkinan perubahan pada
iuran/ kontribusi peserta pesiun apabila skema
fully funded diterapkan.

Jika dilihat dari jumlah pembobotan nilai
kuesioner pada bagian ini, secara umum, jumlah
nilai bagian ini sebesar 374 dengan nilai rata-rata
sebesar 4,15. Jumlah ini berada pada rentang
pendapat setuju (S) dan sangat setuju (SS).

Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P4 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 9 responden (30%) berpendapat bahwa
mereka sangat setuju dan sebanyak 15 responden
(50%) berpendapat bahwa mereka setuju apabila
skema fully funded diterapkan pada sistem pensiun
PNS di Indonesia, maka Pemerintah dan PNS harus
bersama-sama melakukan pembayaran iuran
dengan mekanisme sharing method, sedangkan
terdapat 6 responden (20%) yang bersikap netral
bahwa Pemerintah dan PNS harus bersama-sama
melakukan pembayaran iuran dengan mekanisme
sharing method apabila skema fully funded
diterapkan pada sistem pensiun PNS di Indonesia.
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P4 bernilai
sebesar 123 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
4,10. Poin 4,10 ini berada pada rentang pendapat
setuju (S) dan sangat setuju (SS). Hal ini
menunjukkan bahwa responden setuju dengan
pernyataan apabila pemerintah akan menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, maka Pemerintah dan PNS harus
bersama-sama melakukan pembayaran iuran
dengan mekanisme sharing method.
Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P5 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 11 responden (36,7%) berpendapat
bahwa mereka sangat setuju dan sebanyak 16
responden (53,3%) berpendapat bahwa mereka
setuju apabila skema fully funded diterapkan pada
sistem pensiun PNS di Indonesia, jumlah premi
iuran untuk pensiun saat ini perlu ditingkatkan,
sedangkan terdapat 3 responden (10%) bersikap
netral mengenai jumlah premi iuran untuk pensiun
saat ini perlu ditingkatkan apabila skema fully
funded diterapkan pada sistem pensiun PNS di
Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P5 bernilai
sebesar 128 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
4,27. Poin 4,27 ini berada pada rentang pendapat
setuju (S) dan sangat setuju (SS). Hal ini
menunjukkan bahwa responden setuju dengan
pernyataan apabila pemerintah akan menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, maka jumlah premi iuran untuk pensiun
saat ini perlu ditingkatkan.

Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P6 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 13 responden (43,3%) berpendapat
bahwa mereka sangat setuju dan sebanyak 7
responden (23,3%) berpendapat bahwa mereka
setuju apabila skema fully funded diterapkan pada
sistem pensiun PNS di Indonesia, maka setiap PNS
perlu dibuatkan rekening dana pensiun masingmasing oleh pengelola dana pensiun, sedangkan
terdapat 10 responden (33,3%) bersikap netral
mengenai setiap PNS perlu dibuatkan rekening
dana pensiun masing-masing oleh pengelola dana
pensiun apabila skema fully funded diterapkan
pada sistem pensiun PNS di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P6 bernilai
sebesar 123 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
4,10. Poin 4,10 ini berada pada rentang pendapat
setuju (S) dan sangat setuju (SS). Hal ini
menunjukkan bahwa responden setuju dengan
pernyataan apabila pemerintah akan menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, maka setiap PNS perlu dibuatkan
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rekening dana pensiun
pengelola dana pensiun.

masing-masing

oleh

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang
diperoleh dan diolah, Kementerian PAN-RB,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat
Jenderal Anggaran, dan PT TASPEN selaku pihakpihak yang terlibat dalam kebijakan pensiun
pegawai negeri di Indonesia dapat dikatakan setuju
apabila pemerintah akan menerapkan skema fully
funded pada sistem pensiun pegawai negeri, maka
jumlah premi iuran untuk pensiun saat ini perlu
ditingkatkan. Saat ini, jumlah potongan gaji yang
digunakan sebagai iuran pensiun pegawai negeri
sebesar 4,75% dari gaji. Jumlah ini dinilai tidak
cukup besar ketika skema fully funded akan
diterapkan. Negara Chile ketika menerapkan
skema fully funded menetapkan iuran/ kontribusi
peserta kepada dana pensiun sebesar 10% dari
gaji. Sementara itu, Malaysia menetapkan iuran
sebesar 20-25% iuran peserta kepada dana
pensiun. Ketika skema fully funded diterapkan, dan
pada saat itu juga pensiun akan dibayarkan
menggunakan dana berasal dari iuran/ kontribusi
serta hasil pengembangannya, maka iuran sebesar
4,75% dikhawatirkan tidak akan maksimal
memberikan jaminan pensiun kepada pegawai
negeri. Tentunya besaran pensiun yang ideal harus
melalui perhitungan aktuaria, namun keempat
instansi sebagai narasumber responden setuju
bahwa
iuran/
kontribusi
peserta
harus
ditingkatkan lagi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari
wawancara juga dapat dikatakan bahwa
pemerintah, dalam hal ini Kementerian PAN-RB,
telah mengusulkan iuran harus dinaikkan. Dalam
rancangan peraturan pemerintah yang sedang
disusun, diusulkan iuran yang dipungut dari
peserta dan pemerintah adalah 11%. Namun
demikian, hal yang perlu menjadi perhatian
pemerintah adalah sumber dana yang digunakan
untuk membiayai iuran pemerintah. Sumber dana
yang diusulkan adalah berasal dari PPh 21 gaji
pegawai, namun sumber dana dari PPh 21 secara
riil tidak ada, hanya berupa angka saja. Sehingga
untuk menanggulangi hal tersebut, menurut
narasumber dapat dilakukan dengan membuat PPh
21 dibayarkan secara riil seperti halnya PPh 21
pada tunjangan kinerja.

Ketika skema fully funded diterapkan, maka
diperlukan
adanya
akun
pribadi
yang
menunjukkan besarnya posisi saldo akun untuk
masing-masing peserta. Sehingga hal ini
memungkinkan peserta untuk mengetahui berapa
besar iuran yang telah disetorkan dan hasil dari
pengembangan. Skema fully funded memungkinkan
akun pribadi peserta tersebut untuk dipindahkan
ke lembaga pensiun lain ketika peserta tesebut
berganti pekerjaan. Karena peserta memiliki
rekening pribadi, maka dimungkinkan pula peserta
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dapat menentukan apakah akan mengambil
pensiun mereka secara langsung atau secara
annuitas. Berdasarkan kuesioner yang telah
diterima dan diolah, keempat instansi sebagai
narasumber responden setuju bahwa setiap
peserta pensiun perlu untuk dibuatkan akun
pribadi dana pensiun masing-masing.
4.3. Investasi Dana Pensiun

Investasi dana pensiun yang dilakukan oleh
lembaga pensiun yang ditunjuk oleh pemerintah
merupakan hal yang krusial dalam pelaksanaan
jaminan pensiun. Investasi yang dilakukan oleh
lembaga
pensiun
akan
menghasilkan
pengembalian yang dapat menambah saldo dana
pensiun yang akan digunakan oleh lembaga
pensiun membayar kewajiban kepada peserta pada
saat memasuki usia pensiun. Namun, investasi
yang dilakukan dapat pula mengalami risiko
seperti kerugian ataupun hasil yang diraih tidak
sesuai dengan keinginan (tidak optimal). Dengan
demikian, diperlukan adanya portofolio surat
berharga dalam pelaksanaan investasi dana yang
terkumpul dari peserta sehingga risiko kerugian
investasi dapat dikurangi.

Hasil pengolahan data dari kuesioner yang
dikumpulkan mengenai Investasi Dana Pensiun
dapat dilihat pada Tabel 4.3. Berdasarkan hasil
distribusi frekuensi subbagian investasi dana
pensiun, dapat diketahui bahwa sebanyak 24,4%
responden sangat setuju dan 46,7% responden
setuju bahwa investasi dana pensiun harus
ditingkatkan
kinerjanya
sehinga
dapat
menerapkan skema fully funded, sedangkan
sebanyak 18,9% responden bersikap netral
terhadap kemungkinan perubahan pada investasi
dana pensiun apabila skema fully funded
diterapkan. Namun demikian, sebanyak 7,8%
responden sangat tidak setuju dan 2,2% tidak
setuju dengan kemungkinan perubahan pada
investasi dana pensiun apabila skema fully funded
diterapkan.

Jika dilihat dari jumlah pembobotan nilai
kuesioner pada bagian ini, secara umum, jumlah
nilai bagian ini sebesar 340 dengan nilai rata-rata
sebesar 3,77. Jumlah ini berada pada rentang
pendapat netral (N) dan setuju (S).

Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P7 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 8 responden (26,7%) berpendapat
bahwa mereka sangat setuju dan sebanyak 15
responden (50%) berpendapat bahwa mereka
setuju apabila skema fully funded diterapkan pada
sistem pensiun PNS di Indonesia, maka untuk
meminimalkan risiko, investasi dana pensiun dapat
diinvestasikan dalam bentuk portofolio surat
berharga. Terdapat 7 responden (23,3%) yang
bersikap netral bahwa untuk meminimalkan risiko,
investasi dana pensiun dapat diinvestasikan dalam
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bentuk portofolio surat berharga sehubungan
dengan penerapan skema fully funded pada sistem
pensiun PNS di Indonesia.

diperkenankan untuk diinvestasikan pada sektor
privat.
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P7 bernilai
sebesar 121 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
4,03. Poin 4,03 ini berada pada rentang pendapat
setuju (S) dan sangat setuju (SS). Hal ini
menunjukkan bahwa responden setuju dengan
pernyataan apabila pemerintah akan menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, untuk meminimalkan risiko, investasi
dana pensiun dapat diinvestasikan dalam bentuk
portofolio surat berharga.

Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P8 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 10 responden (33,3%) berpendapat
bahwa mereka sangat setuju dan sebanyak 20
responden (66,7%) berpendapat bahwa mereka
setuju apabila skema fully funded diterapkan pada
sistem pensiun PNS di Indonesia, maka investasi
dana pensiun harus menghasilkan tingkat
pengembalian yang optimal.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P8 bernilai
sebesar 130 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
4,33. Poin 4,33 ini berada pada rentang pendapat
setuju (S) dan sangat setuju (SS). Hal ini
menunjukkan bahwa responden setuju dengan
pernyataan apabila pemerintah akan menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, maka investasi dana pensiun harus
menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal.

Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P9 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 4 responden (13,3%) berpendapat
bahwa mereka sangat setuju dan sebanyak 7
responden (23,3%) berpendapat bahwa mereka
setuju apabila skema fully funded diterapkan pada
sistem pensiun PNS di Indonesia, maka dana
pensiun diperkenankan untuk diinvestasikan pada
sektor privat. Namun terdapat 7 responden
(23,3%) sangat tidak setuju dan sebanyak 2
responden (6,7%) tidak setuju dengan pernyataan
ini, sedangkan terdapat 10 responden (33,3%)
yang bersikap netral bahwa dana pensiun
diperkenankan untuk diinvestasikan pada sektor
privat sehubungan dengan penerapan skema fully
funded pada sistem pensiun PNS di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P9 bernilai
sebesar 89 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
2,97. Poin 2,97 ini berada pada rentang pendapat
tidak setuju (TS) dan Netral (N). Hal ini
menunjukkan bahwa responden cenderung netral
dengan pernyataan apabila pemerintah akan
menerapkan skema fully funded pada sistem
pensiun PNS di Indonesia, maka dana pensiun

Berdasarkan kuesioner yang telah diterima
dan diolah, keempat instansi sebagai narasumber
responden setuju bahwa untuk meminimalkan
risiko dalam investasi dana pensiun, maka dana
yang terkumpul dari para peserta dapat
diinvestasikan dalam portofolio surat berharga.
Namun, berdasarkan hasil wawancara kepada
narasumber, investasi dana pensiun tidak dapat
diinvestasikan pada sektor swasta, mengingat
resiko yang sulit dikendalikan oleh pemerintah.
Investasi dana pensiun harus dibatasi hanya pada
instrumen pembiayaan pemerintah yang lebih
aman,
walaupun
dengan
resiko
tingkat
pengembalian tersebut tidak menghasilkan return
yang paling optimal.
4.4. Peraturan

Ketika skema fully funded diterapkan dan
menggantikan skema pay as you go, maka
pemerintah tidak akan lagi membayar manfaat
pensiun kepada para pegawai negeri yang pensiun
karena semua manfaat pensiun akan dibayarkan
oleh lembaga pensiun yang ditunjuk oleh
pemerintah dengan menggunakan dana yang telah
dikumpulkan dari peserta. Tetapi dalam investasi
terjadi kemungkinan kerugian yang dialami oleh
lembaga pensiun yang akan menyebabkan nilai
saldo dana pensiun masing-masing peserta
menurun. Ketika hal itu tejadi, terdapat
kemungkinan jumlah manfaat pensiun yang
diterima peserta justru lebih kecil dari manfaat
yang diterima ketika skema pay as you go
digunakan. Chile, ketika menerapkan skema fully
funded pada sistem pensiunnya membuat
kebijakan bahwa pemerintah menanggung jumlah
minimal pensiun apabila terjadi hal-hal diluar
kondisi yang diharapkan.
Hasil pengolahan data dari kuesioner yang
dikumpulkan mengenai Peraturan dapat dilihat
pada Tabel 4.4. Berdasarkan hasil distribusi
frekuensi subbagian peraturan mengenai pensiun,
dapat diketahui bahwa sebanyak 23,3% responden
sangat setuju dan 57,5% responden setuju bahwa
peraturan mengenai pensiun PNS harus diubah
agar dapat menerapkan skema fully funded.
Terdapat 7,5% responden sangat tidak setuju dan
8,3% tidak setuju dengan adanya perubahan
peraturan, sedangkan sebanyak 3,3% responden
bersikap netral terhadap kemungkinan perubahan
peraturan mengenai pensiun PNS apabila skema
fully funded diterapkan.

Jika dilihat dari jumlah pembobotan nilai
kuesioner pada bagian ini, secara umum, jumlah
nilai bagian ini sebesar 457 dengan nilai rata-rata
sebesar 3,80. Jumlah ini berada pada rentang
pendapat netral (N) dan setuju (S).
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Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P10 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 9 responden (30%) berpendapat bahwa
mereka sangat setuju dan sebanyak 20 responden
(66,7%) berpendapat bahwa mereka setuju apabila
skema fully funded diterapkan pada sistem pensiun
PNS di Indonesia, maka kejelasan skema pensiun
yang digunakan diakomodasi dalam peraturan,
sedangkan terdapat 1 responden (3,3%) yang
bersikap netral bahwa kejelasan skema pensiun
yang digunakan harus diakomodasi dalam
peraturan sehubungan dengan penerapan skema
fully funded pada sistem pensiun PNS di Indonesia.

(3,3%) yang bersikap netral bahwa ketentuan
adanya penjaminan minimal pensiun apabila
investasi dana pensiun mengalami kegagalan harus
diakomodasi dalam peraturan sehubungan dengan
penerapan skema fully funded pada sistem pensiun
PNS di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P10 bernilai
sebesar 128 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
4,27. Poin 4,27 ini berada pada rentang pendapat
setuju (S) dan sangat setuju (SS). Hal ini
menunjukkan bahwa responden cenderung setuju
dengan pernyataan apabila pemerintah akan
menerapkan skema fully funded pada sistem
pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia, maka
kejelasan skema pensiun yang digunakan
diakomodasi dalam peraturan.
Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P11 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 13 responden (43,3%) berpendapat
bahwa mereka sangat setuju dan sebanyak 17
responden (56,7%) berpendapat bahwa mereka
setuju apabila skema fully funded diterapkan pada
sistem pensiun PNS di Indonesia, maka terdapat
pengaturan yang jelas atas kewajiban pemerintah
untuk melakukan iuran kepada dana pensiun.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P11 bernilai
sebesar 133 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
4,43. Poin 4,43 ini berada pada rentang pendapat
setuju (S) dan sangat setuju (SS). Hal ini
menunjukkan bahwa responden cenderung setuju
dengan pernyataan apabila pemerintah akan
menerapkan skema fully funded pada sistem
pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia, maka
harus terdapat pengaturan yang jelas atas
kewajiban pemerintah untuk melakukan iuran
kepada dana pensiun.
Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P12 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 3 responden (10%) berpendapat bahwa
mereka sangat setuju dan sebanyak 17 responden
(56,7%) berpendapat bahwa mereka setuju apabila
skema fully funded diterapkan pada sistem pensiun
PNS di Indonesia, maka ketentuan adanya
penjaminan minimal pensiun apabila investasi
dana pensiun mengalami kegagalan harus
diakomodasi dalam peraturan. Namun terdapat 4
responden (13,3%) sangat tidak setuju dan
sebanyak 5 responden (16,7%) tidak setuju dengan
pernyataan ini, sedangkan terdapat 1 responden
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Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P12 bernilai
sebesar 100 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
3,33. Poin 3,33 ini berada pada rentang pendapat
netral (N) dan setuju (S). Hal ini menunjukkan
bahwa responden cenderung netral dengan
pernyataan apabila pemerintah akan menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, maka ketentuan adanya penjaminan
minimal pensiun apabila investasi dana pensiun
mengalami kegagalan harus diakomodasi dalam
peraturan.

Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P13 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 3 responden (10%) berpendapat bahwa
mereka sangat setuju dan sebanyak 15 responden
(50%) berpendapat bahwa mereka setuju apabila
skema fully funded diterapkan pada sistem pensiun
PNS di Indonesia, maka ketentuan bagi PNS yang
telah pensiun untuk memilih menarik dana
sekaligus atau bulanan diakomodasi dalam
peraturan. Namun terdapat 5 responden (16,7%)
sangat tidak setuju dan sebanyak 5 responden
(16,7%) tidak setuju dengan pernyataan ini,
sedangkan terdapat 2 responden (6,7%) bersikap
netral bahwa ketentuan bagi PNS yang telah
pensiun untuk memilih menarik dana sekaligus
atau bulanan diakomodasi dalam peraturan
sehubungan dengan penerapan skema fully funded
pada sistem pensiun PNS di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P13 bernilai
sebesar 196 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
3,20. Poin 3,20 ini berada pada rentang pendapat
netral (N) dan setuju (S). Hal ini menunjukkan
bahwa responden cenderung netral dengan
pernyataan apabila pemerintah akan menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiun PNS di
Indonesia, maka ketentuan bagi PNS yang telah
pensiun untuk memilih menarik dana sekaligus
atau bulanan diakomodasi dalam peraturan.
Berdasarkan kuesioner yang telah diterima
dan diolah, keempat instansi sebagai narasumber
responden memiliki pendapat yang cukup beragam
bahwa peraturan mengenai jaminan minimum
pensiun perlu diterapkan dan diakomodasi dalam
peraturan.

Dalam pelaksanaan sistem pensiun dengan
skema fully funded, masing-masing iuran peserta
ditempatkan dalam rekening pribadi dan tidak
tercampur dengan peserta yang lainnya. Dengan
demikian, besaran dana yang tersedia untuk
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mendanai pensiun setiap peserta telah diketahui.
Berdasarkan hal tersebut, maka peserta kemudian
dapat memilih untuk mengambil manfaat pensiun
tersebut sekaligus atau secara langsung atau
bahkan memilih untuk menginvestasikan kembali
dana pensiun yang diperoleh kepada lembaga dana
pensiun yang lain. Apabila hal ini akan diterapkan
dan diakomodasi ke dalam peraturan yang
mengatur sistem pensiun yang digunakan,
berdasarkan kuesioner yang telah diterima dan
diolah, keempat instansi sebagai narasumber
responden memiliki pendapat yang cukup beragam
bahwa ketentuan bagi pegawai negeri yang telah
pensiun dapat menarik dana sekaligus atau
bulanan diakomodasi dalam peraturan.

diharapkan. Namun, terdapat 1 responden (3,3%)
yang berpendapat tidak setuju mengenai
pernyataan ini, sedangkan terdapat 8 responden
(26,7%) yang bersikap netral terdapat risiko
tingkat pengembalian dari pengembangan dana
pensiun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
sehubungan dengan penerapan skema fully funded
pada sistem pensiun PNS di Indonesia.
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4.5. Risiko Penerapan Skema Fully Funded

Seperti penjelasan sebelumnya, skema fully
funded sangat bergantung pada iuran peserta dan
iklim investasi suatu negara agar iuran yang
terkumpul dapat dikembangkan secara maksimal.
Tetapi, ketika iklim investasi tidak stabil, maka
terjadi kekhawatiran terhadap pengembangan
dana pensiun. Ketika iklim investasi buruk, akan
menghasilkan pengembalian yang tidak maksimal
atau bahkan dapat menyebabkan kerugian. Hal ini
harus diwaspadai dan menjadi pertimbangan
ketika pemerintah akan menerapkan mekanisme
fully funded.
Hasil pengolahan data dari kuesioner yang
dikumpulkan mengenai Risiko Penerapan Skema
Fully Funded dapat dilihat pada Tabel 4.5.
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi subbagian
risiko dalam penerapan skema fully funded, dapat
diketahui bahwa sebanyak 12,2% responden
sangat setuju dan 37,8% responden setuju bahwa
terdapat beberapa risiko yang akan dihadapi baik
oleh pemerintah maupun PNS apabila menerapkan
skema fully funded pada sistem pensiunnya. Namun
terdapat 5,6% responden yang sangat tidak setuju
dan 18,9% tidak setuju dengan pernyataan
tersebut, sedangkan sebanyak 25,6% responden
bersikap netral terhadap risiko yang akan dihadapi
baik oleh pemerintah maupun PNS apabila
menerapkan skema fully funded pada sistem
pensiunnya. Jika dilihat dari jumlah pembobotan
nilai kuesioner pada bagian ini, secara umum,
jumlah nilai bagian ini sebesar 299 dengan nilai
rata-rata sebesar 3,32. Jumlah ini berada pada
rentang pendapat netral (N) dan setuju (S).
Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P14 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 5 responden (16,7%) berpendapat
bahwa mereka sangat setuju dan sebanyak 16
responden (53,3%) berpendapat bahwa mereka
setuju apabila skema fully funded diterapkan pada
sistem pensiun PNS di Indonesia, maka terdapat
risiko tingkat pengembalian dari pengembangan
dana pensiun tidak sesuai dengan apa yang

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P14 bernilai
sebesar 115 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
3,83. Poin 3,83 ini berada pada rentang pendapat
netral (N) dan setuju (S). Hal ini menunjukkan
bahwa responden bersikap netral tetapi mendekati
setuju dengan pernyataan apabila pemerintah akan
menerapkan skema fully funded pada sistem
pensiun PNS di Indonesia, maka terdapat risiko
tingkat pengembalian dari pengembangan dana
pensiun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan
atau tidak maksimal.
Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P15 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 5 responden (16,7%) berpendapat
bahwa mereka sangat setuju dan sebanyak 11
responden (36,7%) berpendapat bahwa mereka
setuju apabila skema fully funded diterapkan pada
sistem pensiun PNS di Indonesia, terdapat
kemungkinan risiko investasi dana pensiun yang
akan ditanggung oleh PNS. Namun terdapat 9
responden (30%) yang berpendapat tidak setuju
terhadap kemungkinan ini, sedangkan terdapat 5
responden (16,7%) yang bersikap netral terhadap
adanya kemungkinan risiko investasi dana pensiun
ditanggung oleh PNS
sehubungan dengan
penerapan skema fully funded pada sistem pensiun
PNS di Indonesia.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P15 bernilai
sebesar 102 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
3,40. Poin 3,40 ini berada pada rentang pendapat
netral (N) dan setuju (S). Hal ini menunjukkan
bahwa responden bersikap netral tetapi mendekati
setuju dengan pernyataan apabila pemerintah akan
menerapkan skema fully funded pada sistem
pensiun PNS di Indonesia, maka terdapat
kemungkinan risiko investasi dana pensiun yang
akan ditanggung oleh PNS.
Pengolahan jawaban responden terhadap
pernyataan P16 kuesioner menunjukkan bahwa
sebanyak 1 responden (3,3%) berpendapat bahwa
mereka sangat setuju dan sebanyak 7 responden
(23,3%) berpendapat bahwa mereka setuju apabila
skema fully funded diterapkan pada sistem pensiun
PNS di Indonesia, terdapat potensi biaya yang
ditanggung pemerintah terkait jumlah minimum
pensiun yang diterima PNS. Namun terdapat 5
responden (16,7%) yang berpendapat sangat tidak
setuju dan 7 responden (23,3%) tidak setuju
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terhadap kemungkinan ini, sedangkan terdapat 23
responden (33,3%) yang bersikap netral terhadap
adanya kemungkinan potensi biaya yang
ditanggung pemerintah terkait jumlah minimum
pensiun yang diterima PNS sehubungan dengan
penerapan skema fully funded pada sistem pensiun
PNS di Indonesia.

pegawai negeri yang masuk 2017 sudah memasuki
usia pensiun.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata
pembobotan kuesioner, pernyataan P16 bernilai
sebesar 102 poin, dengan nilai rata-rata sebesar
3,40. Poin 3,40 ini berada pada rentang pendapat
netral (N) dan setuju (S). Hal ini menunjukkan
bahwa responden bersikap netral tetapi mendekati
setuju dengan pernyataan apabila pemerintah akan
menerapkan skema fully funded pada sistem
pensiun PNS di Indonesia, maka terdapat potensi
biaya yang ditanggung pemerintah terkait jumlah
minimum pensiun yang diterima PNS.
Berdasarkan kuesioner yang telah diterima
dan diolah, keempat instansi sebagai narasumber
responden setuju bahwa terdapat risiko tingkat
pengembalian dari pengembangan dana pensiun
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Risiko berikutnya yang akan dihadapi
pemerintah ketika menerapkan skema fully funded
adalah terjadi pemindahan penanggung risiko.
Ketika skema pay as you go dilaksanakan,
pemerintah menanggung risiko pembiayaan
manfaat pensiun yang membebani APBN. Ketika
skema fully funded diterapkan, terjadi perpindahan
risiko dari pemerintah ke pegawai negeri sebagai
peserta. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian
oleh pemerintah ketika akan menerapkan skema
fully funded dalam sistem pensiun pegawai negeri.
Terhadap hal ini, hasil kuesioner menunjukkan
bahwa responden lebih bersikap netral apabila
terjadi perpindahan risiko dari pemerintah ke
pegawai negeri.
4.6. Dampak Penerapan Skema Fully Funded
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

Untuk melihat pengaruh dari penerapan skema
fully funded pada APBN, penulis melakukan
simulasi sederhana. Dari perhitungan tersebut
terlihat bahwa akan terjadi penambahan beban
pada APBN untuk membiayai pensiun dikarenakan
selain pemerintah harus membayar pensiun
pegawai yang masih menggunakan skema pay as
you go, pemerintah juga harus membayar iuran
pensiun pegawai sebagai konsekuensi dari
diterapkannya skema fully funded pada pegawai
negeri yang masuk pada tahun 2017. Dari hasil
perhitungan terlihat bahwa penerapan skema fully
funded pada sistem pensiun pegawai negeri, pada
awalnya akan membebani APBN karena adanya
penambahan kewajiban pemerintah dalam
membayar kontribusi. Namun, manfaat skema fully
funded ini dapat dilihat pada tahun 2047 dimana
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Asumsikan pegawai negeri yang masuk pada
2017 pensiun pada 2046 dimana gaji pokok
terakhir sebesar Rp5.068.000,- (menggunakan
dasar perhitungan PP 30 Tahun 2015). Dengan
demikian, dasar pensiun yang diterima adalah
sebesar 75% dari gaji pokok terakhir yaitu
Rp3.801.000. Dengan jumlah pegawai yang
pensiun pada saat itu sebanyak 100.000 pegawai,
maka jumlah beban pensiun yang akan ditanggung
pemerintah jika masih menggunakan skema pay as
you go, perbulan sebesar Rp380.100.000.000 atau
dalam setahun sebesar Rp4.561.200.000.000.
Jumlah tersebut tentu akan menambah beban
APBN. Namun apabila pemerintah menggunakan
skema fully funded, maka pada tahun 2046 tidak
akan terjadi penambahan beban APBN sebesar
Rp4.561.200.000.000 tersebut karena beban itu
akan ditanggung oleh dana pensiun yang telah
dikumpulkan dan dikembangkan sebelumnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
perubahan skema dari pay as you go menjadi fully
funded dalam waktu dekat belum dapat terlihat
manfaatnya secara langsung. Oleh karena itu, jika
pemerintah akan menerapkan skema fully funded
ini, haruslah memiliki komitmen yang kuat agar
selama proses transisi dapat berjalan dengan baik
dan tidak mengalami perubahan-perubahan
kebijakan yang membuat skema fully funded gagal
dilaksanakan.
4.7. Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan
Skema Fully Funded

Untuk menerapkan skema fully funded, hal
yang paling utama yang dibutuhkan adalah adanya
peraturan yang melandasi pelaksanaan sistem
tersebut. Hingga saat ini, Kementerian PAN-RB
telah berhasil menyusun Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pensiun dan
Hari Tua. Namun dari hasil penelitian yang
dilakukan, rancangan tersebut masih terdapat
kekurangan.

Dalam rancangan yang disusun Kementerian
PAN-RB, masih terdapat kekurangan-kekurangan
yang harus diperbaiki agar RPP tersebut dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.
Kekurangan yang paling utama adalah dalam RPP
tersebut belum mengadopsi peraturan-peraturan
yang menjadi landasan hukum pelaksanaan
pensiun dengan sistem lama. Jika landasan hukum
yang lama dihilangkan dan tidak diadopsi dalam
peraturan yang baru, maka pensiun yang berjalan
sebelum peraturan yang baru ditetapkan tidak
memiliki landasan hukum. RPP yang disusun juga
masih mengatur mengenai jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematian yang sebenarnya saat
ini telah diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah.
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Pengelola dana pensiun masih menjadi
perdebatan apakah tetap akan dilakukan oleh PT.
TASPEN atau dikembalikan kepada Kementerian
Keuangan. Perubahan pengelola dana pensiun ini
masih harus didiskusikan lebih lanjut mengingat
yang akan dikelola oleh lembaga pensiun tersebut
merupakan iuran yang berasal dari peserta dan
pemerintah.

Seperti yang dijelaskan pada poin 1, iuran yang
saat ini dipungut untuk kemudian disetorkan
kepada pengelola dana pensiun hanya berasal
dari pegawai negeri saja. Tentunya dengan
diberlakukannya skema fully funded dimana
persentase iuran akan dinaikkan, maka harus
ada pembagian kewajiban antara pemerintah
selaku pemberi kerja dengan pegawai negeri
selaku pekerja.
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Besaran iuran yang harus disetorkan kepada
pengelola dana pensiun pun masih belum dapat
diputuskan mengingat keputusan tersebut sangat
bergantung pada besaran penghasilan yang
diperoleh PNS. Hingga saat ini Kementerian PANRB masih belum menyelesaikan peraturan
pemerintah mengenai gaji pegawai negeri. Dengan
demikian, besaran iuran yang merupakan unsur
penting dalam pelaksanaan sistem pensiun belum
juga dapat diputuskan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang
telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka
sehubungan dengan adanya rencana perubahan
sistem pensiun PNS di Indonesia dari yang semula
menerapkan skema pay as you go dimana
pemerintah membayarkan manfaat pensiun
kepada pegawai negeri, menjadi menggunakan
skema fully funded dimana pemerintah hanya
membayarkan kontribusi sedangkan manfaat
pensiun akan ditanggung oleh lembaga dana
pensiun, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

c.

d.

e.

1. Indonesia dapat menerapkan fully funded
pada sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Kesimpulan ini dapat ditarik berdasarkan hasil
penelitian pada bab-bab sebelumnya, yaitu: pihak
terkait dengan kebijakan pensiun di Indonesia,
Kementerian PAN-RB, Direktorat Anggaran, dan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan selaku perumus kebijakan, dan PT
TASPEN sebagai lembaga yang saat ini menjadi
penyelenggaran sistem pensiun di Indonesia
memiliki kesamaan pendapat dan kesepahaman
mengenai hal-hal yang perlu diterapkan atau
dilakukan ketika skema fully funded akan
dilaksanakan pada sistem pensiun pegawai negeri,
yaitu:
a.

b.

Jumlah premi iuran untuk pensiun saat ini
perlu ditingkatkan. Seperti yang telah dibahas
dan dilakukan simulasi pada bab sebelumnya,
terlihat bahwa jika iuran pensiun yang
dipungut dari peserta sebesar 4,75% dari gaji
pokok tetap dipertahankan, maka hasil
pengembangan dana pensiun tidak akan cukup
untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang
telah memasuki usia pensiun.

Pemerintah dan PNS melakukan pembayaran
iuran dengan mekanisme sharing method.

f.

Setiap PNS perlu dibuatkan rekening dana
pensiun masing-masing peserta oleh pengelola
dana pensiun dengan tujuan agar peserta
dapat mengetahui perkembangan saldo akun
pensiunnya dan pada dasarnya akun tersebut
dapat dibuat bersifat portable sehingga ketika
pegawai tersebut memasuki masa pensiun
dapat memutuskan apakah akan mengambil
dana
tesebut
atau
berniat
untuk
menginvestasikan kembali.

Untuk meminimalkan risiko, investasi dana
pensiun dapat diinvestasikan dalam bentuk
portofolio Surat Berharga. Karena pada skema
fully funded ini risiko investasi akan
ditanggung sepenuhnya oleh peserta, maka
sudah menjadi kewajiban pengelola dana
untuk memastikan investasinya aman dan
tidak merugikan peserta.

Investasi Dana Pensiun harus menghasilkan
tingkat pengembalian yang optimal. Karena
pembayaran
manfaat
pensiun
sangat
bergantung pada seberapa besar dana dapat
dikembangkan, maka perlu menjadi perhatian
bagi penyelenggara untuk memberikan usaha
yang optimal agar dana pensiun dapat
berkembang dengan baik demi kepentingan
pegawai negeri yang memasuki usia pensiun.

Adanya risiko tingkat pengembalian dari
pengembangan dana pensiun tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan. Hal ini harus
menjadi perhatian pemerintah, dengan
penerapan skema fully funded pemerintah
tetap memiliki tanggung jawab untuk
memperhatikan risiko yang diemban oleh
pegawai negeri.

2. Hingga saat ini, Indonesia dapat dikatakan
belum siap untuk menerapkan skema fully
funded sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil.
Kesimpulan ini dapat ditarik berdasarkan hasil
penelitian pada bab-bab sebelumnya yaitu masih
banyak hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah
sehubungan dengan penerapan skema fully funded
ini seperti:
a.

Peraturan yang menjadi landasan hukum
pelaksanaan skema fully funded hingga saat ini
masih belum ada. Saat ini landasan hukum
tersebut sedang disusun oleh Kementerian
PAN-RB. Namun, rancangan peraturan
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b.

c.

pemerintah
tersebut
kekurangan-kekurangan
diperbaiki.

masih
yang

banyak
harus

Pemerintah belum menetapkan pengelola dana
pensiun ketika menerapkan skema fully
funded. Hingga saat ini masih terjadi
perdebatan apakah PT. TASPEN akan menjadi
pengelola dana pensiun PNS ataukah
pengelolaan tersebut akan diambil alih oleh
pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Keputusan mengenai besaran iuran yang harus
disetorkan kepada dana pensiun untuk
dikembangkan masih belum diputuskan.
Pemerintah masih terus mengkaji untuk
mencari besaran iuran yang sesuai diterapkan
pada skema fully funded ini. Berdasarkan
usulan terakhir, diusulkan iuran sebesar 11%
dari gaji pokok pegawai.

Pemerintah juga belum menetapkan sumber
dana yang akan digunakan untuk membayar iuran
kepada dana pensiun yang menjadi kewajiban
pemerintah jika skema fully funded diterapkan.
Usulan menggunakan PPh 21 yang dipungut dari
gaji pokok pegawai pun masih belum disepakati
karena PPh 21 tersebut tidak bersifat riil dalam
pendanaan, berbeda dengan PPh 21 tunjangan
kinerja yang bersifat riil.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih
belum dapat dikatakan sempurna untuk
menjelaskan masalah yang diangkat dalam
penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini antara
lain:
1.

2.

Penelitian ini hanya melibatkan pihak–pihak
yang terkait langsung dengan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan pensiun PNS di
Indonesia sehingga jumlah responden terbatas.

Dikarenakan belum adanya penelitian yang
membahas masalah sistem pensiun ini dengan
menggunakan kuesioner, maka kuesioner
dalam penelitian dibuat dengan cara
mengumpulkan informasi dari hasil studi
pustaka dan benchmarking dengan negara lain.
Oleh karena itu, kemungkinan terdapat
kekurangan dalam penyusunan kuesioner ini
dan belum sempurna untuk menggambarkan
kondisi yang ada pada sistem pensiun di
Indonesia.
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Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Subbagian Pengelola Dana Pensiun

STS
TS
No Pernyataan Jumlah Jumlah
%
%
0
0
1
P1
0.0%
0.0%
Jumlah Poin
0
0
2
P2
0.0%
0.0%
Jumlah Poin
7
2
3
P3
23.3%
6.7%
Jumlah Poin
Jumlah
7
2
Persentase
8%
2%
Jumlah Poin

N
Jumlah
%
2
6.7%
129
2
6.7%
124
2
6.7%
98
6
7%
351

S
SS
Jumlah Jumlah
%
%
17
11
56.7%
36.7%
Rata-Rata
22
6
73.3%
20.0%
Rata-Rata
14
5
46.7%
16.7%
Rata-Rata
53
22
59%
24%
Rata-Rata

Total
Jumlah
%
30
100.0%
4.30
30
100.0%
4.13
30
100.0%
3.27
90
100%
3.9

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner Subbagian Iuran/Kontribusi Peserta dengan
menggunakan Microsoft Excell.
Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Subbagian Iuran/Kontribusi Peserta

STS
TS
No Pernyataan Jumlah Jumlah
%
%
0
0
1
P4
0.0%
0.0%
Jumlah Poin
0
0
2
P5
0.0%
0.0%
Jumlah Poin
0
0
3
P6
0.0%
0.0%
Jumlah Poin
Jumlah
0
0
Persentase
0%
0%
Jumlah Poin

N
Jumlah
%
6
20.0%
123
3
10.0%
128
10
33.3%
123
19
21%
374

S
SS
Jumlah Jumlah
%
%
15
9
50.0%
30.0%
Rata-Rata
16
11
53.3%
36.7%
Rata-Rata
7
13
23.3%
43.3%
Rata-Rata
38
33
42%
37%
Rata-Rata

Total
Jumlah
%
30
100.0%
4.10
30
100.0%
4.27
30
100.0%
4.10
90
100%
4.155556

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner subbagian Iuran/ Kontribusi Peserta dengan
menggunakan Microsoft Excell.
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Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Subbagian Investasi Dana Pensiun

STS
TS
No Pernyataan Jumlah Jumlah
%
%
0
0
1
P7
0.0%
0.0%
Jumlah poin
0
0
2
P8
0.0%
0.0%
Jumlah poin
7
2
3
P9
23.3%
6.7%
Jumlah poin
Jumlah
7
2
Persentase
7.8%
2.2%
Jumlah Poin

N
Jumlah
%
7
23.3%
121
0
0.0%
130
10
33.3%
89
17
18.9%
340

S
SS
Jumlah Jumlah
%
%
15
8
50.0%
26.7%
Rata-Rata
20
10
66.7%
33.3%
Rata-Rata
7
4
23.3%
13.3%
Rata-Rata
42
22
46.7%
24.4%
Rata-Rata

Total
Jumlah
%
30
100.0%
4.03
30
100.0%
4.33
30
100.0%
2.97
90
100%
3.777778

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner Subbagian Investasi Dana Pensiun dengan
menggunakan Microsoft Excell.
Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Subbagian Peraturan

STS
TS
No Pernyataan Jumlah Jumlah
%
%
0
0
1
P10
0.0%
0.0%
Jumlah Poin
0
0
2
P11
0.0%
0.0%
Jumlah Poin
4
5
3
P12
13.3%
16.7%
Jumlah Poin
5
5
4
P13
16.7%
16.7%
Jumlah Poin
Jumlah
9
10
Persentase
7.5%
8.3%
Jumlah Poin

N
Jumlah
%
1
3.3%
128
0
0.0%
133
1
3.3%
100
2
6.7%
96
4
3.3%
457

S
SS
Jumlah Jumlah
%
%
20
9
66.7%
30.0%
Rata-Rata
17
13
56.7%
43.3%
Rata-Rata
17
3
56.7%
10.0%
Rata-Rata
15
3
50.0%
10.0%
Rata-Rata
69
28
57.5%
23.3%
Rata-Rata

Total
Jumlah
%
30
100.0%
4.27
30
100.0%
4.43
30
100.0%
3.33
30
100.0%
3.20
120
100%
3.808333

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner Subbagian Peraturan dengan menggunakan Microsoft
Excell.
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Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Subbagian Risiko

STS
TS
No Pernyataan Jumlah Jumlah
%
%
0
1
1
P14
0.0%
3.3%
Jumlah Poin
0
9
2
P15
0.0%
30.0%
Jumlah Poin
5
7
2
P16
16.7%
23.3%
Jumlah Poin
Jumlah
5
17
Persentase 5.6%
18.9%
Jumlah Poin

N
Jumlah
%
8
26.7%
115
5
16.7%
102
10
33.3%
102
23
25.6%
299
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S
SS
Total
Jumlah Jumlah Jumlah
%
%
%
16
5
30
53.3%
16.7%
100.0%
Rata-Rata
3.83
11
5
30
36.7%
16.7%
100.0%
Rata-Rata
3.40
7
1
30
23.3%
3.3%
100.0%
Rata-Rata
3.40
34
11
90
37.8%
12.2%
100%
Rata-Rata
3.322222

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner Subbagian Investasi Dana Pensiun dengan
menggunakan Microsoft Excell.
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ABSTRAK
The negative externalities of carbon emissions have become
global problems requiring public-private collaboration for
successful intervention. Based on the Copenhagen Climate
Change Conference, to reduce carbon emissions by 26% from
BAU (business as usual), one of policies that might be
implemented is the carbon tax. By pragmatically analyzing the
experiences of countries that have successfully implemented a
carbon tax, it is expected that an ideal formulation and
mechanism of carbon tax for Indonesia can be developed. The
limitation of such studies are the behavioral effect of the
readiness of Indonesian society to implement carbon tax and a
comprehensive calculation on the proposed carbon tax rates.
The results of study showed that the carbon tax could be
implemented in Indonesia. The ideal formulation of carbon tax
being used as a reference in determining policies to address the
negative externalities of carbon emissions and global warming.
Eksternalitas negatif emisi karbon merupakan permasalahan
global yang penanganannya memerlukan kehadiran
intervensi pemerintah. Sesuai dengan komitmen pemerintah
dalam Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen untuk
menurunkan emisi karbon sebesar 26% dari BAU (business as
usual), maka salah satu kebijakan yang dapat digunakan
adalah carbon tax. Menggunakan metode practical approach
pada negara-negara yang telah berhasil menerapkan carbon
tax diharapkan terdapat rumusan carbon tax yang ideal serta
mekanisme dapat diterapkannya carbon tax di Indonesia.
Keterbatasan area penelitian yang perlu diteliti lebih
mendalam adalah mengenai behavioral effect kesiapan
masyarakat Indonesia atas penerapan carbon tax, serta
perhitungan yang komprehensif atas usulan tarif pajak. Hasil
dari penelitian menunjukkan bahwa carbon tax dapat
diterapkan di Indonesia. Rumusan ideal carbon tax dapat
digunakan sebagai referensi dalam penentuan kebijakan
untuk mengatasi eksternalitas negatif emisi karbon serta
global warming.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Revolusi industri yang dimulai pada akhir
abad ke-18 merupakan titik balik dalam sejarah
dunia. Dalam kurun dua ratus tahun pertumbuhan
penduduk dan pendapatan rata-rata yang
berkelanjutan meningkat drastis dan belum
pernah terjadi sebelumnya. Populasi dan produksi
yang semakin berkembang membutuhkan energi
lebih besar dari energi yang dihasilkan dari
pembakaran kayu dan tenaga hewani.

Menjawab permasalahan ini, munculah
inovasi pemakaian energi alternatif batubara dan
produksi dengan berbasis minyak bumi.
Konsekuensi dari pembakaran batubara dan
minyak bumi adalah banyak gas karbondioksida
(CO2) yang terlepas naik ke atmosfer dan secara
akumulatif mengumpul di udara yang pada
akhirnya menimbulkan eksternalitas negatif
pencemaran udara serta global warming.

Pencemaran udara merupakan eksternalitas
negatif yang patut menjadi perhatian bersama
mengingat pentingnya udara sebagai penunjang
utama kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan
serta karakteristiknya yang merupakan barang
publik. Mengacu pada hasil penelitian United
Nation Environment Programme tahun 1996
diperoleh data bahwa pencemaran udara di
Jakarta telah menempati urutan ketiga terburuk di
dunia setelah Mexico City dan Bangkok. Pada
tahun 2011, data dari World Resources Institute
menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara
peringkat ke-6 dari 10 besar negara penghasil
emisi karbon di dunia. Hal ini sangat ironis
mengingat pentingnya udara sebagai unsur
penunjang utama dalam kehidupan mahkluk
hidup.
Keberadaaan eksternalitas negatif perlu
diatasi dengan adanya intervensi pemerintah.
Pada pertemuan Konferensi Perubahan Iklim
Kopenhagen, Indonesia berkomitmen untuk
menurunkan level emisi karbon sebesar 26%
pada tahun 2020, untuk itu diperlukan sebuah
kebijakan yang dapat memfasilitasi target
penurunan level emisi karbon tersebut.

Carbon tax merupakan salah satu instrumen
efektif yang tersedia untuk mencapai tujuan
tersebut. 1 Beberapa negara maju seperti Swedia,
1
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Javier Cuervo dan Ved P. Gandhi, Carbon Taxes:
Their Macroeconomic Effects and Prospect
Global Adoption-A Survey of the Literature,
1998.

Finlandia, dan Denmark telah dapat mengurangi
eksternalitas negatif akibat emisi karbon sebesar
7-15% dengan menggunakan carbon tax
(International Energy Agency, 2013). Berdasarkan
penelitian dan keberhasilan negara-negara lain
dalam penerapan carbon tax peneliti kemudian
tertarik untuk melakukan analisis carbon tax
sebagai kebijakan dalam mengatasi eksternalitas
negatif emisi karbon.

Rumusan masalah yang ingin dijawab dalam
penelitian ini adalah “Bagaimanakah rumusan
kebijakan carbon tax yang ideal di Indonesia dan
bagaimana mekanisme penerapan kebijakan
carbon tax untuk mengatasi eksternalitas negatif
emisi karbon di Indonesia?”

2. KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Eksternalitas
Pemanasan global akibat emisi bahan bakar
fosil merupakan salah satu contoh klasik dari apa
yang para ekonom sebut sebagai eksternalitas.
Eksternalitas terjadi setiap kali tindakan satu
pihak membuat pihak lain lebih buruk atau lebih
baik, namun pihak pertama tidak menanggung
biaya atau menerima manfaat dari tindakannya.
Eksternalitas terjadi karena adanya perbedaan
antara marginal cost dan marginal benefit atas
suatu barang. Sesuai macamnya, ekternalitas
diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
a.

Eksternalitas negatif

b.

Eksternalitas positif

Eksternalitas negatif timbul ketika aktivitas
dari seseorang menimbulkan kerugian bagi orang
lain. Eksternalitas negatif memunculkan biaya
eksternal (external cost) yang merupakan biaya
terhadap pihak ketiga yang tidak dapat
direfleksikan dalam harga pasar. Ketika terjadi
eksternalitas negatif, harga barang atau jasa tidak
menggambarkan biaya sosial tambahan (marginal
social cost) secara sempurna pada sumber daya
yang dialokasikan. Baik pihak pertama maupun
pihak kedua tidak memperhatikan biaya yang
terbebankan pada pihak ketiga.

Eksternalitas positif timbul ketika aktifitas
dari seseorang bermanfaat bagi orang lain.
Eksternalitas positif memunculkan keuntungan
eksternal (external benefit) yang tidak dapat
direfleksikan dalam harga pasar. Eksternalitas
banyak terjadi di kehidupan sehari-hari.
Intervensi pemerintah diperlukan ketika
eksternalitas negatif sudah meluas dan merugikan
kepentingan masyarakat. Intervensi dilakukan
dalam bentuk penentuan harga dari dampak yang
ditimbulkan baik dalam bentuk perpajakan atau
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subsidi guna mengkoreksi dampak-dampak dari
eksternalitas. Hal yang sama juga terkait
eksternalitas negatif emisi karbon.
2.2. Konsep Emisi Karbon

Emisi karbon adalah jumlah emisi gas rumah
kaca yang dilepaskan oleh pribadi atau kelompok
dalam melakukan kegiatannya per periode
tertentu yang diukur dengan satuan ton-setaraCO2 (tCO2e) atau kg-setara-CO2 (kgCO2e). Terdapat
berbagai bentuk gas rumah kaca, yang
berdasarkan jenis dan sumbernya dapat dirinci
sebagai berikut:
Tabel 2.1 Jenis dan Sumber Utama Gas Rumah
Kaca
Jenis Gas
Rumah Kaca

Sumber Utama

Carbon
dioxide (CO2)
Methane
(CH4)

Pembakaran bahan
bakar fosil
Dekomposisi sampah,
sistem gas alam,
fermentasi
Tanah pertanian,
pembakaran bahan
bakar fosil dalam
sumber bergerak
(transportasi)
Emisi dari bahan
pengganti perusak
ozon dan emisi dari
HFC-23 dalam masa
produksi HFC-22
Transmisi kelistrikan
dan distribusi listrik
Semikonduktor,
produk sampingan dari
aluminium

Nitrous oxide
(N2O)
Hydroflouroc
arbons (HFCs)
Perflurocarbo
ns (PFCs)
Sulfur
hexafluoride
(SF6)

Potensi
Pemanasan
Global (GWP)
1
21

296
140-11.700
6.500-9.200
22,200

Sumber: Enviromental Protection Agency, 1999

Keenam jenis Gas Rumah Kaca (GRK)
tersebut memiliki potensi penyebab pemanasan
global yang berbeda-beda. Karbon dioksida
memiliki potensi penyebab pemanasan global
terendah di antara keenam jenis gas, meskipun
konsentrasinya paling tinggi di atmosfer. Oleh
karena potensinya yang terendah, angka acuan
untuk indeks daya penyebab pemanasan global
yang disebut Global Warming Potential (GWP)
untuk karbon dioksida adalah 1. Gas metana
mempunyai GWP sebesar 21 yang berarti 1 ton
metana mempunyai potensi menyebabkan
pemanasan global 21 kali lebih tinggi daripada 1
ton karbon dioksida. Hal ini juga berarti bahwa
mengurangi emisi gas metana sebanyak 1 ton
setara dengan mengurangi emisi karbon dioksida
sebanyak 21 ton.
2.3. Konsep Carbon Tax

Carbon tax adalah jenis pajak atas polusi yang
dikenakan pada penggunaan bahan bakar fosil
untuk memperbaiki kegagalan pasar. Kegagalan
utama pasar pada produk bahan bakar fosil
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adalah timbulnya eksternalitas negatif seperti
perubahan iklim dan polusi udara. Dengan tidak
adanya carbon tax, konsumen tidak menanggung
biaya penuh atas penggunaan produk, yang
merupakan jumlah dari produksi, biaya distribusi
dan biaya sosial seperti kerugian ekonomi dari
perubahan iklim dan polusi udara. Secara teori,
peningkatan biaya akibat pengenaan pajak akan
menurunkan permintaan atas bahan bakar fosil.

Berdasarkan alasan tersebut, tidak adanya
carbon tax akan mengarah pada konsumsi bahan
bakar yang berlebihan, dan carbon tax bertujuan
mengoreksi kegagalan pasar tersebut dengan
memasukkan biaya sosial atas eksternalitas
negatif yang timbul ke dalam harga jual bahan
bakar. Pemasukan biaya sosial tadi kemudian
membuat harga jual bahan bakar fosil lebih tinggi,
dan diharapkan dapat menurunkan jumlah
permintaan bahan bakar fosil oleh konsumen.
Ada tiga kelebihan utama kebijakan carbon
tax dibanding kebijakan yang lain dalam
mengendalikan emisi gas rumah kaca. Pertama,
carbon tax adalah kebijakan ekonomi yang luas
dan dapat memotong emisi dari setiap sumber
utama, sementara kebijakan lain cenderung
menargetkan emisi dari sumber tertentu, seperti
listrik, pemanas, atau transportasi. Carbon tax
dapat diberlakukan untuk semua jenis bahan
bakar fosil, sehingga mencakup semua sumber
emisi utama.

Kedua, carbon tax menyediakan sinyal harga
yang jelas untuk perusahaan dan rumah tangga,
yang memungkinkan mereka untuk membuat
pembelian dan keputusan investasi yang lebih
baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa
dengan informasi harga karbon yang telah jelas,
konsumen dan bisnis cenderung lebih terdorong
untuk melakukan tindakan hemat energi dan
berinvestasi lebih banyak pada teknologi hemat
energy. 2 Oleh karena itu, carbon tax dapat
memaksimalkan efeknya pada perilaku konsumen
dengan menunjukkan sinyal harga yang jelas.

Kesederhanaan administrasi juga merupakan
kelebihan lainnya dari carbon tax. Mekanisme
pemungutan carbon tax dapat dibuat sama dengan
mekanisme pemungutan pajak yang telah ada,
sehingga kemungkinan menimbulkan kesulitan
administrasi saat diterapkannya carbon tax dapat
diminimalkan. Sebaliknya, bentuk regulasi dan
skema perdagangan karbon membutuhkan
bentuk-bentuk baru. Hal ini sering membutuhkan

2

Matsukawa, Isamu. “The Effect of Information
on Residential Demand for Electricity”, The
Energy Journal, 2004, 25, No. 1, hlm. 9.
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biaya administrasi yang cukup besar terkait
penciptaan lembaga pemerintah yang baru.

Terakhir, carbon tax dapat membawa dua
manfaat ekonomi. Salah satu manfaat berasal dari
menghilangkan eksternalitas negatif bahan bakar
fosil. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1,
dengan tidak adanya pajak, biaya privat marjinal
lebih rendah dari biaya sosial marginal karena
biaya privat marjinal tidak termasuk eksternalitas
negatif. Dalam posisi ini, keseimbangan biaya
privat marjinal dan kurva permintaan berada
pada titik optimal bagi individu tetapi belum
berada pada titik optimal bagi masyarakat. Hal ini
menyebabkan timbulnya welfare loss akibat
kelebihan konsumsi bahan bakar fosil, atau yang
sering disebut sebagai deathweight loss,
sebagaimana ditunjukkan dalam warna merah
pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1 Kerugian Ekonomi Akibat Kelebihan
Konsumsi
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mengakibatkan hilangnya kesejahteraan. Welfare
loss ini sering disebut marginal excess tax burden
(deadweight loss). Atas hal tersebut carbon tax
dapat mencegah hilangnya kesejahteraan jika
pendapatan dari carbon tax digunakan untuk
mengimbangi pajak lainnya. Dengan cara ini,
carbon tax dapat meningkatkan kesejahteraan
sosial dengan menghilangkan welfare loss dari
polusi
(perubahan
iklim)
dan
dengan
mengimbangi pajak lainnya yang menimbulkan
welfare loss. Manfaat ini sering disebut sebagai
"dividen ganda" dan merupakan atribut penting
dari carbon tax. 3
2.4. DESAIN CARBON TAX

Carbon tax berpotensi mengubah perilaku
rumah tangga dan industri untuk menurunkan
penggunaan energi yang tinggi emisi. Agar tujuan
tersebut dapat tercapai, maka dalam membuat
desain carbon tax hal-hal yang perlu diperhatikan
menurut Sumner, et al. adalah terkait dasar pajak,
tarif pajak, distribusi pendapatan, dampak pada
konsumen dan memastikan penurunan emisi. 4
OECD (2001) dalam Enviromental Taxation a
Guide for Policy Makers memberikan beberapa
poin penting yang perlu diperhatikan para
pengambil
keputusan
dalam
mendesain
perpajakan lingkungan. 5 Poin penting yang perlu
diperhatikan itu adalah:

Sumber: International Monetary Fund

Adanya carbon tax menggeser kurva biaya
privat marjinal ke kiri menjadi kurva MSC akibat
adanya carbon tax dan memindahkan titik
keseimbangan sepanjang pasar dari E ke E’. Jika
pendapatan dari carbon tax didistribusikan secara
optimal, maka carbon tax akan benar-benar dapat
menghilangkan welfare loss dan meningkatkan
kesejahteraan sosial. Hal itu berarti manfaat lain
carbon tax muncul ketika pendapatan dari carbon
tax digunakan untuk mengimbangi pendapatan
pajak lainnya.
Pada prinsipnya, pajak seperti pajak
penghasilan dan pajak komoditi mendistorsi pasar
dan mengurangi kesejahteraan sosial ketika
mereka dibebankan pada semua barang. Ketika
suatu barang tidak memiliki eksternalitas negatif
(atau karakteristik barang publik lainnya), biaya
privat marjinal identik dengan biaya sosial
marjinal, sehingga titik keseimbangan sebelum
pajak sebenarnya sudah merupakan titik optimal
terbaik, baik bagi individu maupun bagi
masyarakat.
Oleh karena itu, adanya pajak akan menggeser
keseimbangan dari yang titik optimal, yang

a. Dasar pengenaan pajak lingkungan harus
ditujukan kepada polutan atau perilaku polusi.
b. Ruang lingkup pajak lingkungan idealnya
harus seluas lingkup kerusakan lingkungan.

c. Tarif pajak harus sepadan dengan kerusakan
lingkungan.
d. Pajak harus dapat dipercaya dan tarifnya dapat
diprediksi sehingga memotivasi perbaikan
lingkungan.
e. Pendapatan dari pajak lingkungan dapat
membantu konsolidasi fiskal atau membantu
mengurangi pajak yang lainnya.

3

4

5

Lawrence H. Goulder, "Environmental Taxation
and the 'Double Dividend’: A Reader's Guide."
International Tax and Public Finance, 1995, Vol.
2, No.2, hlm. 157-183.
Jenny Sumner, Lori Bird dan Hillary Smith,
Carbon Taxes: A Review of Experience and
Policy Design Considerations, (Colorado:
National Renewable Energy Laboratory, 2009),
hlm. 3.
Organisation for Economic Co-operation and
Development, Enviromentally Related Taxes in
OECD Countries-Issues and Strategies, OECD
Publishing, 2001, hlm. 1.
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f. Distributional impact bisa/ harus dapat diatasi
oleh instrumen kebijakan yang lain.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data primer
dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil
wawancara dengan praktisi, konsultan di bidang
perubahan iklim dan Badan Kebijakan Fiskal
sebagai pembuat kebijakan fiskal. Data sekunder
diperoleh melalui studi kepustakaan.
3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah
analisis deskriptif/ komparatif dengan metodologi
practical approach, yakni suatu analisis yang
menguraikan dan membandingkan kebijakan
carbon tax di beberapa negara untuk digunakan
sebagai referensi dalam pembuatan rumusan
carbon tax yang ideal serta mekanisme dapat
diterapkannya carbon tax di Indonesia.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Rumusan Ideal Carbon Tax
Tujuan dari carbon tax adalah untuk
memitigasi eksternalitas yang berhubungan
dengan emisi karbon. Tanpa carbon tax, individu
menghadapi distorsi harga dimana kegiatan yang
menghasilkan emisi karbon dihargai relatif terlalu
rendah karena individu tidak mempertimbangkan
biaya emisi yang dirasakan oleh pihak lain.
Adanya pajak memaksa individu untuk
mempertimbangkan segala konsekuensi dari
tindakan mereka. Selain bertujuan menurunkan
emisi gas rumah kaca, carbon tax juga dapat
meningkatkan pendapatan dengan menyediakan
dana yang dapat digunakan untuk program
mitigasi emisi karbon ataupun membuat sinyal
pasar pada konsumen, bervariasi tergantung
tujuan dari kebijakan yang dipilih.

Pertimbangan desain kebijakan terkait
carbon tax menurut Sumner, et al. mencakup
penentuan: a. Dasar pajak dan sektor mana yang
harus dipajaki; b. Dimana harusnya penentuan
tarif pajak; c. Penggunaan pendapatan dari pajak;
d. Bagaimana menilai dampak pada konsumen;
dan e. Bagaimana memastikan pajak mencapai
tujuan pengurangan emisi. 6

6

Jenny Sumner, Op.Cit., hlm. 3.
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4.1.1. Dasar pajak

Carbon tax dapat dikenakan pada setiap titik
dalam rantai pasokan energi. Untuk menerapkan
carbon tax, pemerintah harus memutuskan bahan
bakar atau sumber daya mana untuk dikenai
pajak. Pemerintah juga harus memutuskan apakah
akan menempatkan pajak pada hulu atau hilir
sumber emisi.
Mengenakan pajak pada hulu sumber emisi
yang lebih sedikit subyek pajaknya dapat
memberikan metode pemungutan pajak yang
secara administratif efisien, sementara pengenaan
pajak pada hilir seperti konsumsi listrik dapat
memberikan sinyal lebih langsung kepada
konsumen tetapi dapat memungkinkan timbulnya
biaya administrasi yang lebih besar.

Atas hal tersebut di atas, kemudian banyak
penelitian yang lebih menyarankan agar pajak
sebaiknya diterapkan pada pemasok hulu
batubara, fasilitas pengolahan gas alam, dan
kilang minyak sebagai lawan dari pengenaan pada
utilitas listrik ataupun industri energi intensif,
rumah tangga dan kendaraan. Berikut adalah
ringkasan dasar pengenaan carbon tax di berbagai
negara terhadap sumber emisi.
Tabel 4.1 Dasar Pengenaan Pajak di Berbagai
Negara

Sektor

Gas Alam
Bensin
Batubara
Listrik
Solar
Light and Heavy
Fuel Oil
Light Petroleum
Gas (LPG)
Home Heating Oil

Finlandia






Swedia Denmark



Sumber: Sumner, et al., 2009







British
Columbia














Melihat bahwa emisi bahan bakar fosil belum
mendominasi saat ini dan memungkinkan untuk
mengubah ekonomi Indonesia yang rendah
karbon, maka dasar pengenaan carbon tax yang
ideal adalah dikenakan pada pembakaran bahan
bakar fosil dan dikecualikan untuk LPG. LPG
dikecualikan dari pengenaan pajak agar selaras
dengan program pemerintah dalam mengkonversi
minyak tanah ke LPG. Selain itu juga untuk
menghindari adanya beban yang terlalu besar
pada rumah tangga karena sebagian besar sumber
bahan bakar untuk memasak adalah berasal dari
LPG. Terkait mekanisme, pengenaan carbon tax
akan dilakukan pada hulu untuk liquid fuels dan
pada titik poin emisi untuk pembangkit listrik dan
instalasi industri skala besar.
Dasar pengenaan di atas diperkuat dengan
kesimpulan dari OECD (2001) yang menyatakan
bahwa pengenaan pajak pada bahan bakar dapat
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memberikan keandalan dan sumber pendapatan
yang tinggi karena permintaannya yang
cenderung inelastis dengan kata lain dapat
memberikan
pendapatan
yang
signifikan,
menghemat energi dan mengurangi emisi
berbahaya serta jika dilaksanakan dengan tepat
dapat memberikan hasil yang progresif.
4.1.2. Tarif pajak

Secara teoritis, prinsip dalam menentukan
tarif pajak yang tepat adalah setara antara biaya
social marginal damage dari penambahan satu ton
CO2 dengan social marginal benefit dari
pengurangan satu ton CO2. Teori ini juga
menyarankan bahwa tarif pajak harus turut naik
seiring dengan kenaikan tingkat pertumbuhan
kerusakan marginal dari emisi.
Dalam prakteknya, tarif carbon tax bervariasi
antar negara sesuai dengan fungsi dan tujuan
pengenaan pajak yang ingin dicapai. Tarif carbon
tax yang lebih tinggi dapat memberikan sinyal
yang lebih kuat untuk merubah perilaku
masyarakat, sedang tarif pajak yang rendah tidak
terlalu dapat merubah perilaku namun dapat
menyediakan dana untuk program mitigasi emisi
karbon.

The Interagency Panel on the Social Cost of
Carbon (2010) memperkirakan biaya sosial atas
karbon antara USD4.7 hingga USD65 per ton CO2
(2007 USD). Dengan menggunakan perhitungan
biaya sosial atas karbon tersebut untuk
menentukan tarif awal pajak, tarif pajak dapat
ditetapkan pada tingkat yang relatif rendah dan
menaikkannya
seiring
waktu
untuk
meminimalkan gangguan ekonomi. Jika pajak
harus ditetapkan pada tingkat tarif tetap,
sebagaimana umumnya pajak yang berlaku luas,
tingkat pajak yang optimal akan berada pada
kondisi marginal benefit of abatement sama
dengan marginal cost of abatement.

Menghitung tarif carbon tax yang benar-benar
tepat merupakan hal yang sulit. Penetapan tarif
carbon tax yang lebih memungkinkan adalah
penetapan tarif yang paling dekat dengan biaya
sosial yang telah ada. Alternatif lain yang dapat
digunakan dalam menentukan tarif carbon tax
adalah dengan menentukan tarif pajak yang dapat
mencapai penurunan emisi sesuai dengan yang
ditargetkan (misalnya penurunan 26% pada
2020). Pendekatan ini memisahkan analisis
menjadi dua komponen: keputusan sosial secara
menyeluruh tentang seberapa level GRK di
atmosfer yang dapat ditoleransi dan analisis
teknis bagaimana cara terbaik mencapai tujuan
tersebut. Ketika analis mengambil pendekatan ini
dan menggunakan target yang sama, rentang tarif
pajak yang mereka hasilkan adalah sama dengan
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hasil penilaian yang tepat dari the social cost of
carbon. 7

Penetapan tarif optimal carbon tax
menggunakan persamaan marginal benefit of
abatement sama dengan marginal cost of
abatement, 8 adalah yang disarankan untuk
Indonesia karena lebih mencerminkan kondisi
harga atas karbon yang sesungguhnya dan lebih
dinamis dapat disesuaikan seiring waktu ketika
harga atas karbon berubah.

Menggunakan persamaan tersebut harga
karbon yang tepat untuk mencapai penurunan
26% pada tahun 2020 adalah sebesar Rp300.000
per ton CO2. Pemerintah melalui Menteri
Keuangan mengusulkan tarif awal carbon tax
sebesar Rp80.000 per ton CO2 dan dinaikkan
sebesar 5% per tahun hingga 2020 (Kementerian
Keuangan, 2009). Penurunan yang diperoleh dari
penetapan pajak sebesar Rp 80.000 adalah 10%.
Usulan dari Pemerintah tersebut belum dapat
mencapai target penurunan 26 % sesuai yang
ditetapkan. Atas kondisi tersebut peneliti
mengusulkan penetapan tarif carbon tax adalah
sebesar Rp 80.000 per ton CO2 dan akan dinaikkan
bertahap 5% hingga mencapai besaran Rp
300.000 per ton CO2 sesuai dengan harga yang
tepat atas marginal cost of abatement. Penetapan
tarif awal Rp 80.000 per ton CO2 relatif lebih
rendah dibandingkan besaran tarif yang
diterapkan di negara Finlandia, Swedia, Denmark
dan British Columbia, dan bahkan harga karbon
internasional.
4.1.3. Distribusi pendapatan

Carbon tax memiliki potensi menaikkan
pendapatan Pemerintah tergantung harga karbon
yang ditetapkan. Pendapatan dari carbon tax
diarahkan dengan cara yang berbeda-beda.
Pendapatan pada prinsipnya: 1) diarahkan secara
khusus untuk program mitigasi emisi karbon, 2)
diarahkan kepada individu melalui langkahlangkah, seperti pengurangan pajak penghasilan,
atau 3) digunakan untuk melengkapi anggaran
pemerintah. Pemilihan distribusi pendapatan
dapat mempengaruhi dukungan keberlanjutan
pajak. 9
7

8
9

Gilbert E. Metcalf dan David A. Weisbach, “The
Design of a Carbon Tax”,
Harvard
Environmental Law Review, 2009, 499, hlm.
512.

Pindyck, Robert S. dan Daniel L. Rubinfeld,
Microeconomics, Edisi ke-5, (New Jersey:
Prentice-Hall, 2001), hlm. 625.
Jenny Sumner, et al., Carbon Taxes: A Review of
Experience and Policy Design Considerations,
(Colorado: National Renewable Energy
Laboratory, 2009), hlm. 5.
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
mengalokasikan pendapatan carbon tax ke dalam
program penurunan emisi yang telah mereka
tetapkan dan terapkan. Beberapa program carbon
tax mengembalikan pendapatan pajak pada
pengurangan pajak yang lain seperti pengurangan
pada pajak penghasilan. British Columbia dan
Swedia menggunakan metode ini. Pendekatan
Finlandia tidak melakukan earmark pendapatan
carbon tax, namun pajak dilengkapi dengan
pemotongan independen pada pajak penghasilan.

Mekanisme pendapatan netral didesain
untuk mengubah perilaku masyarakat sembari
mengurangi pajak yang lain. Teori dividen ganda
menyatakan bahwa kebijakan pendapatan netral
menghasilkan dua manfaat: sebuah harga
dibebankan
pada
barang-barang
yang
membahayakan lingkungan dan penurunan pajak
penghasilan akan memacu kesempatan kerja baru.
Pendekatan pendapatan netral juga dapat
menurunkan
dampak
ekonomi
secara
keseluruhan atas penerapan carbon tax. 10
Penghematan biaya yang lebih besar juga
dapat terjadi ketika pendapatan dari pajak
dikembalikan melalui pemotongan pada pajak lain
yang terdistorsi (seperti pajak penghasilan)
daripada ketika mereka dikembalikan secara lump
sum ataupun digunakan pada belanja pemerintah
lainnya. Hasil ini telah dibuktikan oleh teori
ekonomi dan didukung oleh simulasi numerik.

Di sisi lain, beberapa carbon tax, seperti di
Swedia, digunakan khusus untuk meningkatkan
pendapatan bagi Pemerintah. Mengarahkan
pendapatan untuk anggaran Pemerintah lebih
mudah dikelola daripada ditujukan untuk
pendanaan program mitigasi emisi karbon.
Namun, kritikus menilai tujuan ini lebih
merupakan cara Pemerintah untuk meningkatkan
pendapatan bukan pada tujuan memberikan
manfaat kepada lingkungan. Jika Pemerintah
menaikkan tarif pajak murni untuk meningkatkan
pendapatan, pajak yang dihasilkan tidak akan
efisien secara ekonomi. Untuk pajak yang efisien,
tarif harus ditetapkan sama dengan kerusakan
marjinal yang disebabkan oleh emisi karbon.
Indonesia dengan penetapan tarif carbon tax
sebesar Rp 80.000 dan kenaikan 5% per tahun
hingga Rp 300.000 pendapatan pada tahun
pertama diperkirakan akan terkumpul sebesar Rp
25 trilyun dan mencapai total pendapatan hingga
Rp 95 trilyun sebelum 2020. Pendistribusian
kembali pendapatan melalui penyesuaian pajak
pertambahan nilai (PPN) seperti yang dilakukan
Denmark tidak disarankan untuk Indonesia
karena dinilai kurang efisien. Penyesuaian pada
PPN hanya mengena pada beberapa pihak karena

10

Menurut pendapat Repetto dalam Ibid.
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preferensi atas barang yang dibeli masyarakat
adalah bervariasi sehingga penyesuaian ini
kurang dapat menghasilkan pemerataan. Maka,
desain carbon tax yang paling baik adalah dengan
memasukkan efek dari emisi dan melakukan
penyesuaian pada pajak penghasilan hingga
tingkat progresivitas sama atau hampir sama
dengan kondisi sebelum adanya penerapan
carbon tax.

Pada tingkat yang lebih luas, desain carbon
tax sebenarnya terpisah dengan masalah
bagaimana menggunakan uang tersebut. Namun
demikian, karena pendapatan dan efek distributif
adalah signifikan, maka hal lain yang perlu
menjadi perhatian adalah bagaimana cara terbaik
untuk mendistribusikan pendapatan carbon tax.
Terdapat dua alternatif yang memungkinkan
untuk digunakan oleh Indonesia. Alternatif
pertama adalah pendapatan dari carbon tax akan
ditambahkan pada anggaran dan dapat digunakan
ketika Pemerintah menilai sudah tepat untuk
melakukan distribusi. Lebih rinci, strategi yang
dapat
digunakan
adalah
pendapatan
didistribusikan untuk membantu proses reformasi
perpajakan
lingkungan
serta
membantu
meringankan dampak regresif kenaikan harga
akibat carbon tax (jika terjadi) pada rumah
tangga berpendapatan rendah dan industri
berupa pengurangan pajak yang lain secara
proposional, agar tingkat progresivitas pajak yang
lain tetap terjaga.

Meskipun jika keseluruhan pajak yang lain
disesuaikan pada tingkat progresivitas, carbon tax
tetap akan memiliki dampak yang tidak
proporsional pada industri tertentu, dengan
industri batubara misalnya. Namun, karena
kandungan karbon batubara sangat tinggi serta
jumlah emisi karbon yang dihasilkan sangat tinggi
pula maka batubara tidak dapat dikecualikan.

Alternatif kedua adalah menggunakan
sebagian
pendapatan
untuk
menciptakan
pergeseran ke arah ekonomi Indonesia yang
rendah karbon. Hal ini dapat dilakukan dengan
salah satunya mengalokasikan pendapatan pada
penelitian dan pengembangan (research and
development) yang berhubungan dengan inovasi
energi dan pengurangan GRK. Selain itu,
dukungan terhadap investasi efisiensi energi
seperti investasi pada teknologi terbarukan,
investasi transportasi umum berbahan bakar
biofuel dan teknologi kendaraan listrik turut
diperlukan dalam rangka mendorong penurunan
konsumsi energi dan emisi karbon. Hal ini seiring
dengan hasil penelitian Hartono dan Resosudarmo
(2007), yang menyatakan bahwa dengan
Indonesia melakukan efisiensi energi akan
memberikan dampak yang baik pada golongan
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rumah
tangga. 11 Efisiensi
energi
akan
meningkatkan pendapatan terutama pendapatan
golongan rendah.

Singkat kata, dari keseluruhan alternatif
yang memungkinkan, pendapatan dari carbon tax
Indonesia seharusnya pendapatan netral dan
distribusi netral. Pendapatan dapat digunakan
untuk menyediakan bantuan dalam transisi
reformasi perpajakan lingkungan, mengurangi
dampak
distorsi
ataupun
pengembangan
penelitian inovasi energi serta investasi efisiensi
energi untuk menggeser ekonomi Indonesia ke
arah ekonomi yang rendah karbon.
4.1.4. Dampak terhadap konsumen

Ketika merancang carbon tax, dampak pada
rumah tangga berpendapatan rendah juga harus
dipertimbangan. Kritik umum terhadap carbon tax
adalah bahwa pajak tersebut tidak membebani
secara proporsional rumah tangga berpendapatan
rendah.
Beberapa
kebijakan,
termasuk
pengurangan pajak penghasilan dan kredit kepada
rumah tangga berpendapatan rendah dapat
digunakan untuk mengurangi masalah ini. Sebagai
contoh, British Columbia menyediakan climate
action tax credit (pengurangan pajak sebesar 5%
pada dua tingkat pajak penghasilan pribadi
pertama),
dan
mengusulkan
memberikan
Northern and Rural Homeowner Benefit hingga
Canadian Dollar (CAD) 200 terhadap rumah
tangga berpenghasilan rendah.

Carbon tax juga akan berdampak pada
perusahaan. Perusahaan mungkin akan lebih
memilih carbon tax dibandingkan kebijakan
mitigasi emisi karbon lainnya karena carbon tax
memberikan besaran harga yang pasti sehingga
lebih relevan dan mudah untuk dimasukkan ke
dalam proyeksi beban usaha perusahaan
dibanding kebijakan cap-and-trade yang harganya
tidak pasti. Industri energi intensif ataupun
perusahaan dengan persaingan yang sangat
kompetitif terhadap perusahaan lain yang secara
peraturan tidak kena pajak banyak menaruh
kekhawatiran terhadap pengenaan carbon tax.
Untuk mengatasi kekhawatiran atas dampak dari
carbon tax pada perusahaan, beberapa peraturan
memungkinkan perusahaan tertentu untuk
mendapatkan pengurangan pada tarif pajaknya.
Swedia memberikan pengurangan tarif pajak
sebesar 0,8% terhadap perusahaan, sedang
Denmark memberikannya kepada industri yang
menandatangani perjanjian energy savings.
11

Djoni Hartono dan Budy Resosudarmo, The
Economy-wide Impact of Controlling Energy
Consumption in Indonesia: An Analysis Using a
Social Accounting Matrix Framework, 2007,
hlm. 24.
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Denmark juga memberikan pengurangan besaran
tarif energy tax ketika carbon tax diterapkan,
sehingga tarif pajak efektif pada dasarnya sama.

Untuk Indonesia, berdasarkan penelitian
Yusuf (2008), pengenaan carbon tax tidak seperti
umumnya, dampak carbon tax akan progresif di
daerah pedesaan dan antara netral dan sedikit
progresif di daerah perkotaan. 12 Namun, untuk
mengantisipasi kemungkinan timbulnya dampak
regresif, maka untuk Indonesia terdapat beberapa
cara yang dapat digunakan untuk membantu
mengurangi dampak carbon tax pada rumah
tangga berpendapatan rendah tanpa menciptakan
kenaikan biaya ekonomi secara luas. Cara pertama
adalah dengan memberikan keringanan pada
pajak yang lain yang dalam hal ini disarankan
pada pajak penghasilan. Pemerintah dapat
menaikkan ambang batas pengenaan Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga memberikan
jumlah penghasilan tidak kena pajak yang lebih
besar bagi subyek pajak sebagai kompensasi.
Dapat juga dengan pemberian dana tambahan
maupun pengurangan pajak terhadap industri
yang lebih efisien energi dalam melakukan
produksinya.
Indonesia
dapat
mencontoh
Denmark yang memberikan insentif terhadap
industri yang bersedia melakukan perjanjian
efisien energi untuk mendapatkan pengurangan
tarif pajak.

Cara lain yang dapat ditempuh adalah
dengan memberikan potongan langsung secara
lump sum dengan atau tanpa syarat terhadap
penurunan emisi sesuai yang diperjanjikan
kepada rumah tangga berpendapatan rendah,
penduduk lanjut usia dan pengangguran. Hal yang
sama juga dapat diterapkan pada industri dengan
mengkompensasi usaha-usaha yang mengalami
kerugian akibat timbulnya carbon tax, baik
melalui kompensasi langsung ataupun dengan
insentif efisiensi energi. Insentif dapat digunakan
sebagai alat pendorong transisi pada industri yang
memiliki ketergantungan pada bahan bakar
fosilnya tinggi. Pemerintah dapat memberikan
insentif dari hasil penyisihan dana, kepada
industri
yang
melakukan
klaim
atas
keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi,
sehingga biaya yang dibebankan ke konsumen
berkurang.
Yang perlu diperhatikan, jika Pemerintah
memilih kebijakan distribusi pendapatan secara
lump sum selain terkait biaya yang lebih besar dan
12

Yusuf, Arief Anshory, The Distributional Impact
of Enviromental Policy: The Case of Carbon Tax
and Energy Pricing Reform in Indonesia,
(Bandung: Economy and Environmental
Program for Southeast Asia, 2008), hlm. 45.
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tetap hadirnya distorsi pajak, pemerintah juga
harus mempertimbangkan secara matang sisi
psikologi perilaku dan sisi yang lain.
Dimungkinkan bahwa distribusi secara lump sum
kurang
dapat
mempengaruhi
preferensi
masyarakat terhadap kebijakan rendah emisi dan
memungkinkan pencapaian tujuan tidak optimal
sebagaimana yang diharapkan.
4.1.5. Memastikan reduksi emisi

Salah satu argumen utama penolakan carbon
tax dan lebih memilih kebijakan lain seperti capand-trade adalah bahwa pajak tidak selalu
menjamin pengurangan emisi seperti yang
ditargetkan. Atas argumen tersebut, pendekatan
lain yang mungkin dan belum dipraktekkan untuk
mengatasi hal tersebut dapat berupa kebijakan
pajak yang mengakomodasi kenaikan tarif pajak
(secara otomatis) sedemikian rupa ketika target
penurunan emisi karbon tidak tercapai, walaupun
kemungkinan tantangan politik atas mekanisme
pajak yang ini akan lebih besar.

Pada kenyataannya, banyak pajak yang
disusun dengan desain yang lebih memungkinkan
untuk dapat diterima secara politik. Kebijakan
pendapatan netral dan adanya pengembalian
kepada rumah tangga berpendapatan rendah
dapat digunakan untuk membuat kebijakan
terlihat lebih menarik secara politik. Beberapa
negara telah menaikkan tarif pajak carbon tax dari
waktu ke waktu, tetapi belum ada yang
menerapkan kebijakan untuk menaikkan tarif
pajak secara otomatis jika target pengurangan
emisi tidak terpenuhi.

Dalam menciptakan kepastian penurunan
emisi, Indonesia belum memungkinkan untuk
membuat model carbon tax dengan kenaikan tarif
otomatis ketika harga atas karbon meningkat.
Konstitusi
di
Indonesia
belum
dapat
mengakomodir hal tersebut. Kementerian
Keuangan selaku pihak yang mengelola carbon
tax, dalam hal melakukan perubahan tarif perlu
mendapatkan ijin terlebih dari lembaga legislatif
dan memakan waktu yang tidak singkat. Selain itu,
melihat bahwa carbon tax masih merupakan hal
yang baru dan perlu penyesuaian, opsi menaikkan
tarif secara otomatis dapat dikesampingkan
terlebih dahulu. Perubahan perilaku dan adaptasi
merupakan hal yang lebih prioritas.
Desain carbon tax yang memungkinkan
adalah perubahan tarif secara berkala dan tarif
diindeks sesuai dengan inflasi. Indonesia dapat
mengacu pada negara Swedia dan Denmark yang
telah mengindeks tarif pajak sesuai dengan inflasi
agar lebih mencerminkan harga atas karbon yang
aktual. Perubahan tarif berkala dinilai tetap
senada dengan pendapat Metcalf dan Wesibach
(2009) yang menyatakan bahwa perubahan tarif
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dalam jangka waktu pendek tidak banyak
memberikan manfaat. 13 Pemerintah dapat
meninjau tarif carbon tax per lima atau sepuluh
tahun sekali melalui konsultan ahli. Pemilihan
waktu lima tahun sekali dianggap paling baik
karena tidak terlalu lama tapi cukup untuk dapat
memotret perubahan harga karbon. Penetapan
tarif dilakukan oleh konsultan ahli karena dinilai
lebih bebas dari tekanan politik, serta memiliki
pengetahuan dan kemampuan yang lebih luas
untuk mengolah berbagai informasi kompleks.
4.2. Analisis Carbon Tax Dalam Mengurangi
Emisi Karbon

Menurut Stiglitz (2000), pajak dan subsidi/
insentif adalah beberapa solusi sektor publik
dalam mengatasi ekternalitas termasuk di
dalamnya
permasalahan
emisi
karbon.
Dibandingkan dua solusi ini, pajak pengkoreksi
yang sering disebut pajak pigouvian dinilai lebih
baik dalam mengurangi inefisiensi. 14
Senada dengan hal tersebut, Fischhoff,
Profesor Ilmu Sosial dan Keputusan Howard Heinz
University dan Profesor Kebijakan Publik di
Carnegie Mellon University juga mendukung
pendekatan carbon tax. Fischhoff menilai bahwa
pajak lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih
dapat dipercaya, dan memiliki kemampuan untuk
menghasilkan respon langsung dari tujuan yang
ditetapkan. 15

Penelitian Yusuf dan Ramayandi terkait
pemilihan logis instrumen kebijakan publik pajak
karbon dan mengurangi subsidi pada bahan bakar
yang menimbulkan emisi karbon menunjukkan
bahwa dengan jumlah anggaran yang sama,
pemajakan karbon menghasilkan nilai yang lebih
baik dibandingkan dengan pengurangan subsidi
bahan bakar di dalam ukuran biaya dan
memberikan dampak yang lebih baik terhadap
ketidakseimbangan penghasilan dan kemiskinan,
dan lebih cepat dalam mengurangi emisi CO2.
Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat
diperoleh satu kesimpulan bahwa dibandingkan
subsidi dan insentif, maka pajak merupakan solusi
terbaik dalam mengurangi emisi karbon.
13

14

15

Gilbert E. Metcalf dan David A. Weisbach., “The
Design of a Carbon Tax”, Harvard
Environmental Law Review 499, 2009, hlm.
519.

Joseph E Stiglitz, Economics of the Public Sector,
(New York: Norton & Company, Inc., 2000),
hlm. 223.
Yale Environment 360, Putting a Price on
Carbon: An Emissions Cap or a Tax?, 2009, hlm.
6.
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Pemerintah melihat kebijakan carbon tax
merupakan instrumen yang memungkinan untuk
diterapkan. Tidak hanya Indonesia, negara-negara
di dunia kini telah menyadari permasalahan emisi
karbon merupakan permasalahan yang tidak
dapat dipandang sebelah mata. Dengan
meletakkan kebijakan yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan upaya
penurunan emisi, Indonesia akan mendapatkan
dua keuntungan sekaligus dimana menempatkan
Indonesia sebagai bagian penting dari negara
penggerak ramah lingkungan juga sekaligus
bergerak
lebih
cepat
merestukturisasi
ekonominya menjadi rendah emisi. Hal ini akan
memberikan manfaat kompetitif dibandingkan
negara yang lain, baik secara ekonomi maupun
secara keuangan.
Sesuai dengan OECD (2001) tantangan agar
carbon tax dapat diterapkan sesuai dengan tujuan
adalah perlunya memperhatikan daya saing, biaya
administratif dan kepatuhan, serta acceptance
building/ membangun penerimaan. 16 Secara rinci
poin-poin tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
4.2.1. Daya Saing

Tantangan utama yang sering muncul dari
pengenalan pajak baru adalah hadirnya ancaman
penurunan daya saing internasional di beberapa
sektor. Pengenalan pajak lingkungan memaksa
kenaikan harga lebih tinggi pada barang yang
diperdagangkan secara internasional, membuat
cost of production atas barang ekspor lebih mahal,
produksi dalam negeri secara umum diperkirakan
akan menurun, dan adanya guncangan ekonomi.
Carbon tax yang ditujukan untuk mendorong
konservasi
energi
melalui
pengurangan
permintaan barang dan jasa tinggi emisi, dan
pengarahan ke proses dan teknologi ramah
lingkungan bagaimanapun juga menimbulkan
biaya bisnis tambahan yang signifikan yang tidak
dapat diatasi dengan cara menaikkan harga
output yang lebih tinggi maupun menurunkan
imbalan pada tenaga kerja atau modal.
Secara luas, efek pengenalan carbon tax
akan bervariasi tergantung pada situasi pasar.
Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih
mendalam terkait daya saing dan dampak yang
ditimbulkan dari pengenaan carbon tax pada
suatu negara. Menggunakan Inter-Regional System
of Analysis for ASEAN (IRSA-ASEAN) untuk
melihat dampak ekonomi secara luas atas
pengenaan carbon tax di negara-negara ASEAN,
penelitian Nurdianto dan Resosudarmo (2014)
menunjukkan bahwa untuk Indonesia pengenaan
carbon tax akan memiliki posisi yang
menguntungkan di antara negara ASEAN yang

16

OECD, Loc.Cit., hlm. 10.
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lain. 17 Pengenaan carbon tax tidak hanya akan
memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik
tetapi juga akan memberikan dampak perbaikan
lingkungan. Meskipun, dampak merugikan pada
beberapa sektor dan segmen masyarakat tetap
harus menjadi perhatian.

Melihat negara-negara yang telah berhasil
menerapkan carbon tax, langkah-langkah yang
dapat dilakukan untuk menjawab tantangan daya
saing adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi tarif pajak, pengecualian pajak,
dan plafon pajak.

Banyak
negara
mengaplikasikan
pemotongan tarif pajak untuk industri tertentu.
Sebagai contoh, Swedia awalnya memberikan
potongan 75% carbon tax untuk industri, namun
terdapat pengecualian untuk energy tax, yang
berarti bahwa hanya 25% dari basis carbon tax
saja yang diaplikasikan. Potongan tarif pajak
tersebut kemudian dikurangi menjadi 50% pada
Juli 1997. Di Denmark, potongan pajak 50% atas
carbon tax diberikan untuk industri selama
periode 1993-1995. Sebagian besar negara acuan
telah memperkenalkan sistem perpajakan CO2
yang berbeda-beda yang membebankan tarif
terendah (atau tarif nol) pada industri yang paling
energi intensif, namun dengan insentif untuk
mengganti campuran bahan bakarnya dengan
bahan bakar yang rendah karbon secara berkala.
Pada
kebanyakan
kasus
lainnya,
pengecualian pajak penuh diberikan untuk
kegiatan, sektor, atau produk tertentu yang terkait
dengan pajak lingkungan. Satu pendekatan dalam
memberikan
pengecualian adalah dengan
mengeluarkan industri utama dari penerapan
pajak. Pendekatan lainnya adalah dengan
mengecualikan produk energi yang utamanya
digunakan oleh industri berat.

Dengan demikian, pengecualian pajak dapat
bersyarat, yang dikenal dengan terminologi tax
conditionality. Pada kasus tersebut, pajak
lingkungan diberlakukan hanya jika industri tidak
mencapai tujuan atau komitmen yang telah
dicanangkan. Sebagai contoh, di Denmark konsesi
pada CO2 tax diberikan untuk industri yang telah
memasuki perjanjian dengan Pemerintah untuk
menurunkan emisi.

Tarif pajak efektif juga dapat dijaga dengan
memperkenalkan plafon pajak atau batasan dari
jumlah pajak yang dibayarkan. Plafon pajak
17

Ditya A. Nurdianto dan Budy P. Resosudarmo,
Economy-wide Impact of a Carbon Tax in
ASEAN, The Australian National University,
2014, hlm. 8.
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digunakan di Swedia untuk melindungi sektor
tertentu dari pajak yang tinggi.
b. Pengembalian pajak

Denmark
struktur
carbon
tax-nya
memberikan serangkaian pengembalian pada
industri. Sulit untuk memastikan apakah
pengembalian didesain secara khusus untuk
mengurangi dampak daya saing yang mungkin
terjadi.
Beberapa
pengembalian
tersebut
dimaksudkan untuk memberikan reward atas
praktek atau proses yang ramah lingkungan,
sebagian besar didesain untuk meringankan
beban pajak industri, dibawah persyaratan
tertentu.
c. Daur ulang

Mendaur
ulang
pendapatan
pajak
merupakan jalan lain untuk merujuk tantangan
terkait daya saing. Di Denmark, CO2 dan SO2 tax
didistribusikan ulang sepenuhnya pada industri
dalam bentuk kontribusi keamanan sosial
pemberi kerja dan subsidi untuk investasi hemat
energi.
d. Implementasi berkala (phase-in)

Implementasi berkala dari pajak dapat
mengurangi dampak biaya segera, dan juga
memberikan waktu untuk perusahaan dalam
merencanakan penyesuaian produksi.
e. Penyesuaian boarder tax

Penyesuaian boarder tax dapat diaplikasikan
untuk merujuk permasalahan daya saing di pasar
tertentu. Membebankan pajak atas impor barang
yang ditargetkan dapat membantu melindungi
produsen dalam negeri dari persaingan luar
negeri. Bagaimanapun, membebankan pajak atas
produk dalam negeri atau yang diimpor
memunculkan permasalahan daya saing jika
produk tersebut
digunakan dalam rantai
produksi.

Sebuah contoh dari praktek penyesuaian
boarder tax adalah pajak yang diberlakukan oleh
Amerika pada produk impor yang mengandung
senyawa perusak ozon, namun pada produk
tersebut mengandung senyawa yang digunakan
dalam proses produksinya meskipun senyawa
tersebut tidak lagi terkandung dalam produk
tersebut. Untuk menghitung pajaknya, bobot
senyawa tersebut dari barang impor diestimasi
menggunakan data produksi standar.

Importir yang dapat membuktikan bahwa
bobot senyawa perusak ozon dari produk mereka
dibawah benchmark, dikenakan tarif pajak yang
lebih rendah. Apabila sulit untuk mengkalkulasi
bobot senyawanya, metode nilai digunakan,
dimana pajaknya setara dengan 1% dari nilai
produk.
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4.2.2. Biaya administratif dan kepatuhan

Biaya administratif penerapan carbon tax
bervariasi tergantung pada desain pajak. Pajak
dengan ketentuan dan potongan yang berbedabeda lebih memakan biaya untuk dilaksanakan.
Beberapa pajak kemudian menjadi kurang efektif
ketika biaya administratif yang ditimbulkan besar.
Denmark merupakan salah satu negara yang
memiliki biaya administratif yang efektif dengan
biaya administratif tambahan diperkirakan hanya
sebesar 1-2% dari total pendapatan atas CO2 tax
yang dikenakan pada sektor bisnis.
Beberapa
faktor
yang
mungkin
mempengaruhi biaya administratif diantaranya:

a. Jumlah dan kerumitan dasar pajak;
b. Jumlah, kerumitan dan ketentuan pajak
spesifik, seperti: pengecualian, pengembalian,
plafon pajak, dll;
c. Jumlah pajak yang berbeda;
d. Jumlah wajib pajak;
e. Kemungkinan dan kesulitan untuk mengukur
atau mengestimasi emisi.

Hingga kini belum ada kesimpulan umum
dan pasti yang dapat ditarik dari biaya
pemberlakuan carbon tax, isu ini harus dinilai
dengan hati-hati pada tahapan desain. Untuk
mengurangi biaya administratif dan kepatuhan,
bila memungkinkan pajak lingkungan harus
mendukung struktur pajak dan catatan
administratif yang sudah ada. Pajak yang rumit
strukturnya, dengan tarif berbeda-beda dan
adanya ketentuan khusus untuk pihak dan kondisi
tertentu,
biasanya
lebih
mahal
untuk
diimplementasikan. Pajak yang berdasar pada
emisi yang mudah diukur, atau yang menargetkan
sejumlah kecil wajib pajak, biasanya lebih murah
untuk diberlakukan.
4.2.3. Acceptance
penerimaan)

building

(membangun

Swedia
dan
Denmark
dalam
memperkenalkan perpajakan lingkungannya
mendirikan sebuah komisi yang dinamakan Green
Tax Commission. Green Tax Commission ini
mempunyai tugas untuk memfasilitasi dan
menciptakan penerimaan publik atas pengenalan
pajak baru. Komisi ini pada umumnya berisi
perwakilan dari pihak-pihak yang terkena
dampak (misalnya dari industri dan publik),
akademisi, serta para ahli di bidang perpajakan
dan lingkungan.

Green Tax Commission menyediakan forum
diskusi dari segala aspek pajak lingkungan,
termasuk bermacam tindakan mitigasi dan
kompensasi untuk industri dan rumah tangga, dan
dapat membantu mempercepat pengenalan serta
menciptakan komitmen politik pada pajak
lingkungan
dengan
melibatkan
seluruh
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stakeholder
kebijakan.
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utama

dalam

proses
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formulasi

Salah satu bentuk keberhasilan Green Tax
Commission dalam mempercepat implementasi
perpajakan lingkungan dapat dilihat di Denmark
dimana proposal reformasi perpajakan hijau
setelah diajukan dapat dengan mudah segera
diberlakukan. Hal ini tidak lepas dari serangkaian
upaya yang telah dilakukan komite dengan
membuat analisis berbagai kemungkinan untuk
memperkenalkan pajak hijau, mengembangkan
model phase-in tax dan redistibusi pendapatan.
Green Tax Commission juga mengadakan
pertemuan
dengan
organisasi
industri,
lingkungan,
dan
konsumen.
Pemangku
kepentingan tersebut memberikan kontribusi
terhadap proses reformasi dan amandemen
proposal.

Selain pendekatan dengan mendirikan Green
Tax Commission, alternatif lain yang dapat
ditawarkan untuk menciptakan penerimaan
publik adalah dengan merencanakan pajak
lingkungan baru secara hati-hati, termasuk tujuan
yang sederhana dan jelas, pembauran informasi,
dan pemberian waktu konsultasi, termasuk public
hearing. Periode konsultasi membuat berbagai
stakeholder mampu mempengaruhi desain
kebijakan dan membuat Pemerintah mampu
menjabarkan tujuan kebijakan yang lebih luas.
Pengumuman detail pajak yang dini, termasuk
tarif pajak, dan implementasi berkala pajak baru,
memberikan
wajib
pajak
waktu
untuk
mengadaptasi produksi, konsumsi, dan strategi
investasinya pada instrumen baru.

Menganalisis
langkah
menciptakan
penerimaan carbon tax di Indonesia, hal yang
dapat diambil dari uraian di atas adalah bahwa
langkah pertama yang dapat dilakukan adalah
dengan cara menciptakan atau menunjuk suatu
komite atau instansi yang diserahi tanggung
jawab untuk menggiring keberhasilan penerapan
carbon tax. Langkah kedua dilakukan dengan
perencanaan carbon tax secara hati-hati, termasuk
tujuan yang sederhana dan jelas, pembauran
informasi, dan pemberian waktu konsultasi,
termasuk public hearing.
Kedua langkah di atas dapat dilakukan di
Indonesia. Namun, terdapat sedikit modifikasi
dimana untuk Pemerintah Indonesia melihat
kondisi pemerintahan yang ada sekarang, lebih
baik dilakukan dengan menunjuk instansi untuk
diserahi tanggung jawab, dibandingkan dengan
mendirikan lagi sebuah komite yang khusus untuk
menggiring proses penerapan kebijakan carbon
tax. Langkah tersebut dinilai lebih efisien dan
lebih mudah dilakukan karena di Kementerian
Keuangan telah berdiri Badan Kebijakan Fiskal

yang khusus menangani
terkait perpajakan.

kebijakan-kebijakan

Timing yang tidak tepat akan beresiko
menimbulkan kegagalan penerapan seperti yang
terjadi di Australia. Belajar dari keempat negara
acuan yang telah berhasil menerapkan carbon tax,
adanya political will yang kuat serta kesadaran
masyarakat yang tinggi akan lingkungan
merupakan faktor kunci keberhasilan penerapan
carbon tax.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.1.1. Rumusan kebijakan carbon tax yang ideal
untuk Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Dasar pajak dikenakan pada pembakaran
bahan bakar fosil dan dikecualikan untuk
LPG (Liquid Petroleum Gas).

b. Tarif carbon tax pada penetapan awal
dikenakan sebesar Rp 80.000 per ton CO2
dan naik 5% per tahun hingga mencapai
besaran Rp 300.000 per ton CO2 sesuai
dengan nilai marginal cost of abatement
dan memberikan penurunan emisi 26% di
bawah BAU pada tahun 2020.

c. Distribusi
pendapatan
carbon
tax
digunakan untuk program mitigasi karbon
dalam rangka menciptakan pergeseran ke
arah ekonomi Indonesia yang rendah
karbon, membantu proses reformasi
perpajakan lingkungan dan mengurangi
dampak yang tidak proposional pada
rumah tangga dan industri tertentu.

d. Untuk menjamin pelaksanaan carbon tax di
Indonesia tidak berdampak regresif maka
dapat dilakukan langkah mitigasi berupa
pengurangan tarif ataupun kenaikan
ambang batas PTKP pada pajak lainnya,
pemberian potongan secara langsung
dengan atau tanpa perjanjian tertentu,
serta penyisihan dana pada akun
Pemerintah untuk industri dan industri
dapat mengklaimnya ketika berhasil
menciptakan efisiensi.

e. Cara untuk memastikan reduksi emisi yang
dapat dilakukan Indonesia adalah dengan
mengindeks tarif carbon tax sesuai dengan
inflasi dan per lima atau sepuluh tahun
sekali dilakukan penilaian ulang. Penilaian
ulang dilakukan oleh konsultan ahli
sehingga lebih bebas dari tekanan politik
dan memadai sesuai dengan kompetensi.

5.1.2. Mekanisme penerapan kebijakan carbon
tax untuk mengatasi eksternalitas negatif
emisi karbon di Indonesia adalah dengan
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mempertimbangkan daya saing, penciptaan
penerimaan publik, dan biaya administratif
dan kepatuhan. Eksternalitas negatif emisi
karbon adalah masalah bersama baik di
Indonesia maupun di dunia global dan
Indonesia harus turut serta berupaya
mengatasi
permasalahan
ini.
Atas
permasalahan tersebut, maka menerapkan
carbon tax adalah hal yang penting. Carbon
tax tepat digunakan untuk mengubah
perilaku masyarakat dari yang tinggi emisi
menjadi masyarakat yang rendah emisi.
Carbon
tax
memungkinkan
untuk
diterapkan di Indonesia namun hingga kini
kendala pemberlakuan penerapan carbon
tax adalah belum adanya peraturan yang
melandasi kebijakan tersebut.

5.2 Saran

5.2.1. Pemerintah perlu menerapkan carbon tax
sebagai
kebijakan
untuk
mengatasi
eksternalitas negatif emisi karbon dengan
distribusi pendapatan netral. Distribusi
pendapatan netral dapat menghasilkan dua
manfaat yaitu sebuah harga dibebankan
pada
barang
yang
menghasilkan
eksternalitas negatif dan pengurangan pada
pajak yang lain akan memacu kesempatan
kerja baru.
5.2.2. Distribusi pendapatan untuk Indonesia
adalah distribusi pendapatan netral.
Distribusi
pendapatan
netral
dapat
menghasilkan dua manfaat yaitu sebuah
harga dibebankan pada barang yang
menghasilkan eksternalitas negatif dan
pengurangan pada pajak yang lain akan
memacu kesempatan kerja baru.

5.2.3. Pengurangan pajak dikenakan pada pajak
penghasilan untuk menghindari dampak
regresif carbon tax. Pengurangan pada
pajak komoditi (PPN) tidak disarankan
karena dinilai kurang efisien.
5.2.4.

Pendapatan dari carbon tax harus
digunakan untuk kepentingan lingkungan.
Jika memungkinkan harus dibuat akun
tersendiri (trust fund) untuk menampung
pendapatan tersebut.

5.2.5. Pemerintah harus memperhatikan waktu
yang tepat untuk menerapkan carbon tax.
Pengenalan carbon tax disarankan bertahap
agar lebih mudah mendapatkan dukungan
dari seluruh pihak dan memungkinkan
untuk mendapatkan pendanaan yang terusmenerus.
5.2.6.

Pemerintah perlu terlebih dahulu
menetapkan harga atas karbon, peraturan
yang melandasi, serta institusi yang
melaksanakan carbon tax. Ketiga faktor
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5.2.7.

tersebut
merupakan
faktor
kunci
keberhasilan implementasi carbon tax yang
saling berkaitan.

Pemerintah perlu memulai untuk
melakukan
gerakan
sosialisasi
dan
kesadaran peduli lingkungan sembari
mengenalkan harga atas karbon serta
disarankan
pula
untuk
melakukan
pengurangan dan pencabutan subsidi BBM
agar nilai kerusakan dari pembakaran
bahan bakar fosil dapat tercermin tanpa
distorsi dalam harga pasar.

6. BATASAN PENELITIAN

Diperlukan suatu penelitian lebih lanjut
mengingat bahwa penelitian ini terbatas pada
studi terhadap rumusan kebijakan serta
mekanisme penerapan carbon tax, sekaligus
menjadi keterbatasan penelitian ini. Beberapa
area yang perlu diteliti lebih mendalam adalah
mengenai behavioral effect kesiapan masyarakat
Indonesia
atas
penerapan
carbon
tax,
pengembangan penelitian inovasi energi dan
efisiensi yang mampu menggeser ekonomi
Indonesia ke arah ekonomi yang rendah karbon
serta perhitungan yang komprehensif atas usulan
tarif pajak.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

ABSTRAK

This research analyzes response variables caused by economic
shocks to investigate the determined variables which influence
other variables. To answer the research questions, the analysis of
VAR or VECM was used in this study, in particular the test IRF and
VDC. This study uses secondary data such as time series data from
Indonesia Debt Management Office, Bank Indonesia, and the
Statistics Bureau from January 2010 to December 2013. The
results indicate that inflation is an important variable in
determining economic parameters in Indonesia, with a very strong
influence on other variables over the long run.
Penelitian ini menganalisis respon variabel-variabel terhadap
guncangan yang timbul dari peristiwa ekonomi, dan untuk
mengetahui variabel yang paling berpengaruh dalam
mempengaruhi variabel lainnya. Analisis VAR atau VECM
digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam uji IRF dan uji
VDC dalam menjawab permasalahan. Penelitian ini
menggunakan time series data sekunder dari publikasi DJPU,
Bank Indonesia, dan BPS dari bulan Januari 2010 sampai dengan
Desember 2013. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa
variabel inflasi merupakan variabel yang penting dalam
perekonomian Indonesia. Dalam jangka panjang, inflasi
mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap variabel
lainnya.

Bangsa Indonesia telah melalui pengalaman
panjang dalam menghadapi berbagai situasi sosial
dan permasalahan ekonomi. Dimulai dalam
penjajahan bangsa Belanda yang berlangsung
sangat lama. Selanjutnya pada masa penjajahan
Jepang (1942-1945) dan zaman kemerdekaan
yang dipimpin oleh Presiden Sukarno (19451966), bangsa Indonesia mengalami suatu kondisi
ekonomi politik yang tidak stabil dan
menghasilkan sebuah krisis ekonomi dan politik
pada tahun 1965. Kemudian pada tahun 1966
terbentuk pemerintahan militer di bawah
pimpinan Soeharto menjadikan stabilitas ekonomi
dan politik Indonesia selama 3 dekade (19671996). Pada tahun 1997 sampai dengan 1998
terjadi krisis keuangan yang cukup dramatis,
dengan rentang waktu yang cukup lama

dibandingkan negara-negara lain, dan sesuatu
yang mengarahkan bahwa sisi gelap kekuatan
perekonomian negara ini tidak memiliki
fundamental yang kuta, dibentuk dari suatu
struktur perekonomian yang sarat dengan
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Indonesia
secara pelan-pelan pulih, dan per tahun 2004
berkembang menuju capaian pertumbuhan yang
lebih tinggi dengan kelembagaan ekonomi, sosial
dan politik yang lebih baik. 1
Dalam proses pembangunan Indonesia
tersebut membutuhkan sokongan fiskal yang baik
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
1

Akhtar
Hossain,
“Macroeconomics
Developments, Policies and Issues in
Indonesia, 1950-2005: a Review”, Malaysian
Journal of Economic Studies, 2006, Vol. 43, No.
1&2, hlm. 19-67.
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Sumber belanja pemerintah tidak dapat
ditanggung sepenuhnya dari pendapatan negara,
sehingga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Indonesia terdapat pos
pembiayaan. Pos tersebut untuk membiayai defisit
anggaran yang timbul. Perkembangan posisi utang
Indonesia hingga akhir Januari 2014 mencapai
Rp2.465 triliun. Utang tersebut berasal dari
pinjaman langsung bilateral maupun multilateral
dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Pinjaman bilateral dan multilateral tersebut hanya
sekitar 29 persen saja dari total utang pemerintah
Indonesia. Sebagian besar sumber utang
pemerintah Indonesia yang mencapai sekitar 71
persen berasal dari penerbitan Surat Berharga
Negara (DJPU, 2014).
Surat Berharga Negara (SBN) tersebut
dipasarkan dalam suatu pasar keuangan yang
mempunyai
tujuan
untuk
membantu
pembangunan Indonesia dalam hal meningkatkan
pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi
menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Diharapkan dengan telah ditetapkannya Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
pasar modal dapat berkontribusi lebih besar
dalam
pembangunan
nasional
sehingga
perekonomian bangsa Indonesia dapat tumbuh
dengan pesat. Miskhin (2008) mengemukakan
bahwa fungsi utama pasar keuangan adalah
mengalirkan
dana
dari
penabung
yang
mempunyai dana berlebih kepada consumers yang
dananya terbatas. Dalam perekonomian, pasar
keuangan memegang peranan penting, yaitu
menyalurkan dana yang berasal dari rumah
tangga, perusahaan, dan pemerintah yang telah
menabung dana berlebih kepada mereka yang
kekurangan dana. 2 Atau lebih singkatnya, pasar
keuangan merupakan pasar yang memindahkan
dana dari pihak-pihak yang memiliki dana
berlebih kepada pihak-pihak yang membutuhkan
dana.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas
Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN). Menurut Undang-undang
No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
(SUN), tujuan penerbitan Surat Utang Negara
adalah untuk membiayai defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, untuk menutup
kekurangan kas jangka pendek sebagai akibat
terjadinya ketidaksesuaian antara arus kas
penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas
Negara dalam satu tahun anggaran, dan
pengelolaan portfolio utang negara.
2
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Frederic S. Miskhin, The Economics of Money,
Banking, and Financial Market Ekonomi Uang,
Perbankan, dan Pasar Keuangan, Buku 1, Edisi
8, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008),
hlm. 31.

Penerbitan
SUN
dalam
pemerintahan
Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar
untuk
dikembangkan.
Ketergantungan
pembiayaan luar negeri yang sangat sensitif
terhadap naik turunnya nilai tukar mata uang
dapat dikurangi dengan penerbitan SUN ini. Selain
itu, SUN sebagai alat investasi yang bebas dari
resiko gagal bayar, investor SUN mempunyai
potensial capital gain (potensi keuntungan karena
lebih besarnya harga jual obligasi dibandingkan
harga belinya) apabila melakukan transaksi
perdagangan di pasar sekunder. 3

Menurut Miskhin (2008), jual-beli obligasi
ataupun saham mempunyai peranan penting
dalam mempromosikan efisiensi perekonomian
melalui penyaluran dana dari pihak-pihak yang
tidak mempunyai penggunaan secara produktif
atas dana yang dimilikinya kepada pihak-pihak
yang membutuhkan dana untuk digunakan secara
lebih produktif. 4 Kunci utama dalam menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah memilki
pasar keuangan yang berjalan dengan baik. Masih
banyak negara yang tetap miskin dikarenakan
memiliki kinerja pasar keuangan yang buruk
menjadi salah satu alasannya. Hal tersebut dapat
terjadi karena kegiatan dalam pasar keuangan
secara langsung akan memengaruhi kesejahteraan
masyarakat, perilaku usaha, dan konsumen serta
siklus perekonomiannya.

Perkembangan pemerintah Indonesia dalam
mengelola utang beberapa tahun terakhir apabila
dilihat dari sudut pandang rasio utang terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB), dapat dikatakan
sukses dalam mengelola utang. Rasio utang
terhadap PDB bergerak turun dari tahun ke tahun.
Dari tahun 2009, tahun 2010, sampai tahun 2011
rata-rata rasio utang terhadap PDB turun sebesar
2% per tahun yaitu: 28,3% pada tahun 2009,
kemudian turun menjadi 26,1% pada tahun 2010,
dan 24,4% pada tahun 2011. Setelah tahun 2011,
rasio utang terhadap PDB tetap mengalami
penurunan, tetapi hanya di bawah 1%. Hal
tersebut terlihat sebagaimana Gambar 1.

3

4

Wayan Sudirman, Kebijakan Fiskal dan
Moneter Teori dan Empirikal, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011), hlm. 111.
Frederic S. Miskhin, Op.Cit., hlm. 4.
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Gambar 1: Perkembangan Rasio Utang Indonesia Terhadap GDP

Sumber: DJPU, 2014
Dalam beberapa tahun terakhir posisi SUN
sebagai bagian dari SBN juga mengalami
peningkatan. Pada Desember 2006 posisi SUN
meningkat sejumlah 4,73%, selanjutnya meningkat
signifikan sebesar 14,09% pada Desember 2007.
Pada Desember 2008, posisi SUN mengalami
peningkatan sebesar 9,05%, hampir sama dengan
tahun 2009 yaitu meningkat sebesar 9,45%.
Kemudian, terjadi peningkatan SUN sebesar 7,94%

Halaman 71

pada Desember 2010, sementara pada Desember
2011, Desember 2012 dan Desember 2013 posisi
SUN meningkat masing-masing sebesar 11,23%,
10,61% dan 19,92%. Peningkatan pertumbuhan
SUN tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.

Gambar 2: Perkembangan Posisi Surat Utang Negara (SUN)

Sumber: Bank Indonesia, 2014 (diolah)

Perkembangan SUN tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah Indonesia mulai fokus terhadap
penerbitan obligasi SUN dalam hal pembiayaan
defisit APBN. Indonesia dalam beberapa tahun
terakhir berupaya meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembiayaan melalui mekanisme
APBN. Penerbitan SUN dimaksud merupakan salah
satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban
dan risiko keuangan di masa yang akan datang.
Pemerintah juga berusaha untuk mengurangi
risiko terhadap fluktuasi nilai tukar dan fluktuasi
tingkat
bunga
sehingga
penerbitan
SUN
diprioritaskan dalam mata uang Rupiah.
Pembiayaan defisit APBN melalui penerbitan SUN
merupakan kebijakan pemerintah yang strategis,

karena pembiayaan tersebut bersifat pembiayaan
berkelanjutan
dengan
konsep
refinancing
(pembiayaan kembali). Jadi, ketika SUN jatuh
tempo pemerintah dapat menerbitkan obligasi
baru untuk membayar SUN yang sudah jatuh
tempo (DJPU, 2014).

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.2 Pembiayaan APBN dengan Utang

Apabila perekonomian melambat dan terus
menurun dalam jangka waktu yang panjang, maka
akan terjadi depresi. Tahap pemulihan (recovery)
terjadi jika belanja konsumen mulai mengalami
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peningkatan, dan pada saat yang sama hal tersebut
berakibat pada menurunnya tingkat pengangguran.
Dengan meningkatnya aktivitas bisnis, maka untuk
meningkatkan proses produksi, perusahaan perlu
meningkatkan jumlah tenaga kerja. 5

Dalam
aktivitas
bisnis,
perusahaan
meningkatkan produksinya dengan menjual saham
di pasar saham. Saham perusahaan tersebut
mempunyai tingkat pengembalian yang cenderung
menurun atau naik ditentukan oleh keputusan
investor
dalam
berinvestasi
dengan
mempertimbangkan apakah return on investment
(ROI) dimaksud memiliki kompensasi yang wajar
atau tidak wajar terhadap risiko (Pontoh, 2010). 6

Tandelilin
(2010)
menyatakan
bahwa
penanam modal perlu memperhatikan dividen dan
earning yang diharapkan oleh perusahaan pada
masa yang akan datang dalam menentukan nilai
sahamnya. 7 Ekspektasi jumlah besaran dividen dan
earning tersebut bergantung pada keuntungan
yang akan diperoleh perusahaan. Prospek
perusahaan sangat terpengaruh oleh keadaan
seluruh perekonomian, sehingga analisis penilaian
saham
oleh
penanam
modal
harus
memperhitungkan variabel ekonomi makro.

Secara umum diketahui bahwa harga obligasi
sangat tergantung pada tingkat suku bunga
(interest rate) yang berlaku, dan tingkat suku
bunga tersebut akan dipengaruhi oleh perubahan
ekonomi makro atau kebijakan ekonomi makro
yang ditetapkan pemerintah. Dari sudut pandang
yang lain, harga saham dijadikan acuan sebagai
harapan investor terhadap faktor-faktor earning,
aliran kas dan tingkat return yang disyaratkan oleh
investor, di mana faktor-faktor tersebut juga
sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi makro.

Sebenarnya pasar saham yang sering berubah
merupakan sumber informasi bagi kecenderungan
situasi perekonomian. 8 Investor seharusnya
memperhatikan keterkaitan antara pasar saham
dan perekonomian, karena seringkali perubahan
5

6

7

8
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L.E. Boone and D.L. Kurtz, Pengantar Bisnis
Kontemporer, Edisi 11, (Jakarta: Penerbit
Salemba Empat, 2007), hlm. 122-124.

Winston Pontoh, “Dampak siklus bisnis dan
kapasitas hutang terhadap reaksi pasar saham
pada sektor industri infrastruktur, utility dan
transportasi di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal
Riset Akuntansi dan Auditing, 2010, Vol. 1, No. 1,
hlm. 1-9.

Eduardus Tandelilin. Portofolio dan Investasi
Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama. (Jakarta:
Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 338.
Gregory Mankiw, Makroekonomi. Edisi Keenam.
(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 485.

pasar saham merupakan cerminan perubahanperubahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB).
Sehingga apabila pasar saham mengalami
penurunan yang berarti, maka wajar apabila
muncul
kekhawatiran
terhadap
situasi
perekonomian.

Penerimaan negara yang diperoleh dengan cara
meminjam adalah pilihan selain memungut pajak
sebagai alat untuk membiayai pengeluaran
pemerintah. Apabila pemerintah mengalami
kelebihan pengeluaran daripada penerimaan yang
didapat dari pajak ataupun non pajak, maka
pemerintah memberlakukan anggaran defisit. Dari
sudut pandang pembiayaan publik, porsi
pendapatan pajak di masa depan digunakan untuk
membayar bunga pinjaman daripada untuk
menyediakan jasa pemerintahan. Jika anggaran
defisit berlangsung dalam waktu bertahun-tahun,
maka akan terjadi pergeseran beban pajak kepada
wajib pajak generasi mendatang. Defisit juga dapat
mengurangi standar hidup generasi mendatang
dengan mengurangi investasi industrialisasi dan
menurunkan pertumbuhan ekonomi. 9

Indonesia melaksanakan anggaran defisit,
sehingga dalam APBN terdapat pos pembiayaan.
Utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal
bangsa Indonesia untuk menciptakan/ membuka
lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan
memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta
menciptakan keamanan. Dalam pengelolaannya
diutamakan
agar
mendapatkan
sumber
pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah,
jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik. Jenis
utang Indonesia dalam pembiayaan APBN
dibedakan menjadi pinjaman (loan) dan Surat
Berharga Negara (SBN). Dalam perkembangannya,
SBN selalu lebih besar daripada jumlah pinjaman
(loan) yang dilakukan oleh pemerintah dan SUN
merupakan sebagian besar dari SBN tersebut
(DJPU, 2014).

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun
2002, yang dimaksud Surat Utang Negara adalah
surat berharga yang berupa surat pengakuan utang
dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang
dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa
berlakunya. SUN diperjual-belikan di pasar
perdana (kegiatan jual-beli SUN untuk pertama
kalinya) dan pasar sekunder (kegiatan jual-beli
SUN yang telah terjual di pasar perdana). Setiap
penerbitan SUN harus mencantumkan nilai
nominal, tanggal jatuh tempo, tanggal pembayaran

9

DN. Hyman, Public Finance A Contemporary
Application of Theory to Policy. Sixth Edition.
Oak Brook, (Illinois: The Dryden Press, 1999),
hlm. 466.
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bunga, tingkat bunga (kupon), frekuensi
pembayaran bunga, cara perhitungan pembayaran
bunga, ketentuan tentang hak untuk membeli
kembali SUN sebelum jatuh tempo, dan ketentuan
tentang pengalihan kepemilikan.

Secara umum SUN dapat dibedakan menjadi
dua: Surat Perbendaharaan Negara (SPN), yaitu
SUN dengan jatuh tempo sampai 12 bulan dengan
pembayaran bunga secara diskonto, dan Obligasi
Negara (ON) yang merupakan SUN dengan jatuh
tempo lebih dari 12 bulan baik dengan kupon atau
tanpa kupon. ON tanpa kupon akan dijual pada
harga diskon (harga di bawah harga nominal)
karena tidak ada jadwal pembayaran kupon
periodik dan pokok akan dilunasi pada saat jatuh
tempo. ON dengan kupon memiliki jadwal
pembayaran
kupon
secara
periodik.
ON
berdasarkan tingkat kuponnya dibedakan menjadi
Obligasi Berbunga Tetap (Fixed Rate Bonds) dan
Obligasi Berbunga Mengambang (Variabel Rate
Bonds). Obligasi Berbunga Tetap (Fixed Rate Bonds)
yaitu obligasi dengan tingkat bunga tetap setiap
periode pembayarannya. Obligasi Berbunga
Mengambang (Variable Rate Bonds) yaitu obligasi
dengan tingkat bunga mengambang yang
menyesuaikan suatu acuan tertentu seperti tingkat
bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Selain itu
terdapat Obligasi Negara yang dijual kepada
individu atau perorangan melalui agen penjual
dengan tingkat bunga tetap yang ditentukan ketika
lelang, yaitu Obligasi Ritel Indonesia (ORI).
Apabila
diklasifikasikan
berdasarkan
kepemilikan, maka ON terdiri atas ON milik Bank
Pemerintah (BP), ON milik Bank Swasta Nasional
(BSN), ON milik Bank Campuran (BC), ON milik
Bank Asing (BA), ON milik Bank Pembangunan
Daerah (BPD), ON milik Bank Indonesia, ON milik
Nasabah, dan ON milik Institusi Lainnya.
Sedangkan SPN diklasifikasikan berdasarkan
kepemilikan terdiri atas SPN milik Bank
Pemerintah (BP), SPN milik Bank Swasta Nasional
(BSN), SPN milik Bank Campuran (BC), SPN milik
Bank Asing (BA), SPN milik Bank Pembangunan
Daerah (BPD), SPN milik Bank Indonesia, dan SPN
milik Nasabah (DJPU, 2014).

Pemegang SUN dapat mengalami capital gain/
loss. Capital gain dipastikan akan diperoleh apabila
investor membeli SUN pada harga discount dan
menahannya sampai SUN tersebut jatuh tempo.
Pemerintah selaku penerbit SUN akan selalu
membayar pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai
par-nya. Keadaan sebaliknya (capital loss) akan
terjadi bila investor membelinya pada harga at
premium (harga jual di atas harga nominalnya).

Masalah dan penyebab inflasi dalam
perekonomian masa sekarang ini disebabkan oleh
berbagai macam faktor. Inflasi tidak hanya
disebabkan oleh penawaran yang berlebihan atas
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uang, tetapi dapat juga oleh faktor lain seperti
kondisi politik yang tidak stabil, depresiasi rupiah,
kenaikan gaji, ataupun terpengaruh oleh inflasi di
luar negeri. Menurut Sukirno, inflasi dapat
dibedakan menjadi tiga berdasarkan sumber
penyebabnya yaitu, demand-pull inflation, cost-push
inflation, dan imported inflation. 10

Demand-pull inflation merupakan inflasi yang
terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara
permintaan dan penawaran barang dalam
perekonomian. Ketika permintaan meningkat
pesat, produsen tidak dapat dengan menaikkan
produksi seketika. Jika permintaan meningkat
pesat, maka inflasi akan terjadi.

Cost-push inflation biasanya terjadi apabila
kegiatan ekonomi telah mencapai titik kesempatan
kerja penuh. Dalam kondisi ini perusahaanperusahaan beroperasi maksimal dan tingkat
pengangguran sangat rendah. Dengan kondisi
demikian tenaga kerja cenderung menuntut gaji
yang lebih tinggi sehingga meningkatkan biaya
produksi. Peningkatan biaya produksi mendorong
naiknya harga barang produksi dan pada akhirnya
menimbulkan inflasi.

Imported inflation mulai terkenal tahun 1970an. Ekonomi dunia dilanda inflasi yang bersumber
dari kenaikan harga minyak sampai tiga kali lipat
yang dilakukan oleh negara-negara produsen
minyak di Timur Tengah. Minyak petroleum adalah
sumber energi yang sangat dibutuhkan industriindustri di berbagai negara Barat. Biaya produksi
yang meningkat terus menerus menyebabkan
terjadinya inflasi.

Milton Friedman dalam Mishkin (2009)
menegaskan bahwa terjadinya inflasi pada
dasarnya merupakan fenomena moneter. 11 Tingkat
pertumbuhan
uang
beredar
yang
tinggi
mengakibatkan terjadinya inflasi yang tinggi. Suatu
defisit yang diselesaikan dengan meningkatkan
jumlah utang dapat memicu tingkat inflasi yang
berkelanjutan
hanya
apabila
pemerintah
menerapkan defisit secara terus-menerus, dan bila
defisit tersebut dibiayai dengan cara mencetak
uang daripada menerbitkan obligasi. 12
10

11

12

Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern
Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga
Keynesian Baru, (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2005), hlm. 12.

Frederic S. Miskhin, The Economics of Money,
Banking, and Financial Market Ekonomi Uang,
Perbankan, dan Pasar Keuangan. Buku 2, Edisi
8. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2009),
hlm. 347.
Ibid.
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SUN adalah sekuritas utang yang memberikan
janji pembayaran secara berkala pada waktu
tertentu. Perusahaan maupun pemerintah dapat
dimungkinkan untuk meminjam dan membiayai
pengeluarannya karena adanya pasar obligasi,
sehingga pasar obligasi tersebut mempunyai peran
yang sangat penting dalam perekonomian. Suku
bunga merupakan biaya dari meminjam atau dapat
disebut juga harga yang dikeluarkan untuk
mendapatkan dana pinjaman tersebut. Dengan
tingkat
suku
bunga,
pemerintah
dapat
mengendalikan perilaku konsumen. Karena dengan
suku bunga yang tinggi, pada tingkatan individu,
masyarakat enggan untuk membeli rumah maupun
mobil karena biaya (cost of fund) yang tinggi.
Sebaliknya, suku bunga yang tinggi akan
mendorong masyarakat untuk menabung, karena
dengan menempatkan sebagian pendapatan, maka
akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih
tinggi.

Dalam perekonomian secara keseluruhan, suku
bunga tidak hanya dapat memengaruhi kemauan
masyarakat untuk mengonsumsi atau menabung,
tetapi juga keputusan-keputusan investasi usaha. 13
Hubungan tingkat suku bunga dan utang dapat
digambarkan dengan kebijakan fiskal pemerintah
yang memilih untuk membiayai defisit anggaran
dengan meminjam dana dari pasar modal atau
masyarakat, daripada meminjam dari bank sentral
(dengan mencetak uang). 14 Untuk mengetahui efek
peningkatan pengeluaran pemerintah yang
dibiayai dengan pinjaman dari pasar modal atau
masyarakat dapat diilustrasikan pada Gambar 3.
Gambar 3: Efek Pertambahan Pengeluaran
Pemerintah yang Dibiayai oleh Pinjaman dari pasar
modal.

Apabila pemerintah menambah pengeluaran
dengan meminjam dana dari pasar modal yaitu
menerbitkan obligasi maka akan menyebabkan
kurva permintaan dana modal bergeser dari I ke I +
∆G. Perubahan tersebut tidak memengaruhi
keinginan menabung sehingga kurva S (tabungan
yang ditawarkan) tetap dan tidak bergeser.
Kemudian terbentuklah keseimbangan yang baru
pada pasar modal dari E0 menjadi E1.
Keseimbangan yang baru tersebut juga menggeser
tingkat suku bunga yang sebelumnya berada di
titik r0 menjadi r1 dan jumlah dana yang
dipinjamkan menjadi I + ∆G. Dengan tingkat suku
bunga yang naik dan peningkatan pengeluaran
pemerintah tersebut, maka investasi perusahaan
merosot dari I menuju ke I1 dan peningkatan
pengeluaran pemerintah dari G menjadi G + ∆G.

Tingkat inflasi merupakan faktor yang dapat
digunakan dalam menganalisis pergerakan tingkat
suku bunga. Keterkaitan pergerakan inflasi dengan
tingkat suku bunga dapat dijelaskan melalui teori
Fisher Effect. Menurut Fisher, apabila tingkat inflasi
mengalami kenaikan 1 persen maka akan
menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga
nominal sebesar 1 persen pula. 15

Menurut Miskhin, bahwa perkiraan inflasi yang
berubah memengaruhi suku bunga nominal. 16 Pada
saat perkiraan inflasi meningkat, sebagaimana
diilustrasikan pada Gambar 4, kurva penawaran
obligasi akan bergeser kekanan dari 𝐵1𝑠 ke 𝐵2𝑠 dan
kurva permintaan obligasi bergeser kekiri dari 𝐵1𝑑
ke 𝐵2𝑑 . Titik keseimbangan, yaitu harga obligasi
keseimbangan turun dari titik 1 ke titik 2 dengan
hasil harga obligasi keseimbangan turun dari 𝑃1 ke
𝑃2 dan menyebabkan suku bunga keseimbangan
meningkat. Hal tersebut merupakan Fisher Effect,
yaitu ketika perkiraan inflasi mengalami
peningkatan, maka suku bunga akan meningkat
pula. Ilustrasi dapat dilihat pada Gambar 4.

Sumber: Sukirno, 2005
13

14

Frederic S. Miskhin, The Economics of Money,
Banking, and Financial Market Ekonomi Uang,
Perbankan, dan Pasar Keuangan. Buku 1, Edisi
8. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008),
hlm. 4.
Sadono Sukirno, Op.Cit., hlm. 86.

15
16

Gregory Mankiw, Op.Cit., hlm. 90.

Frederic S. Miskhin, The Economics of Money,
Banking, and Financial Market Ekonomi Uang,
Perbankan, dan Pasar Keuangan. Buku 1, Edisi
8. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008),
hlm. 141.
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Gambar 4: Fisher Effect

Sumber: Mishkin, 2008

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Data dan Jenis Penelitian
Jenis pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitan ini adalah dengan pendekatan
metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah
data sekunder yang diambil dari publikasi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Bank
Indonesia dan Badan Pusat Statistik berupa data
bulanan dari tahun 2010:1 sampai dengan
2013:12.
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
menganalisis bagaimana respon variabel inflasi,
suku bunga, dan SUN apabila ada guncangan
terhadap variabel, dan variabel manakah yang
sangat berpengaruh dalam memengaruhi variabel
lainnya yang dapat dilihat pada hasil analisis
VAR/VECM bagian Impulse Response Function dan
Variance Decomposition. Definisi operasional dan
pengukuran variabel berikut dijelaskan untuk
menghindari perbedaan pengertian.

3.1.1 Surat Utang Negara, untuk menggambarkan
pasar obligasi dalam hal ini adalah harga
Surat Utang Negara (SUN) seri benchmark.
Data tersebut merupakan harga rata-rata
obligasi SUN seri benchmark dalam tiap-tiap
bulan transaksi dalam pasar obligasi,
dinyatakan dalam satuan persen. Data SUN
diperoleh dari publikasi Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang.

3.1.2 Inflasi, dalam penelitian ini inflasi diwakili
oleh Indeks Harga Konsumen (IHK) yang
merupakan
kondisi
riil
dalam
perekonomian. Data yang digunakan
merupakan data dari Badan Pusat Statistik
yang dihitung berdasarkan pola konsumsi
hasil Survey Biaya Hidup (SBH) di 66 kota
dengan tahun dasar 2007 (2007=100). IHK
digunakan untuk mengukur tingkat inflasi
suatu negara dan sebagai pertimbangan
dalam penyesuaian gaji, upah, uang pensiun
dan lain-lain. Rumus dalam menghitung
tingkat inflasi menggunakan rumus sebagai
berikut:
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𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =

(𝐼𝐻𝐾𝑛−𝐼𝐻𝐾0 )
𝐼𝐻𝐾0

× 100% …………… (1)

Dimana, 𝐼𝐻𝐾𝑛 = Indeks Harga Konsumen
periode ini, 𝐼𝐻𝐾0 = Indeks Harga Konsumen
periode lalu. Inflasi selalu dinyatakan dalam
persentase (%), tetapi indeks tidak
dinyatakan dengan persentase (%).

3.1.3 Suku Bunga, data yang digunakan
merupakan data tingkat suku bunga Bank
Indonesia yaitu BI rate (BIRT) yang
diperoleh dari Bank Indonesia. Data ini
dinyatakan dalam satuan persen.

3.2 Model Regresi

Untuk mengetahui respon variabel inflasi, suku
bunga, dan SUN apabila ada guncangan terhadap
variabel dan variabel manakah yang sangat
berpengaruh dalam memengaruhi variabel lainnya
yang dapat dilihat pada hasil analisis VAR/VECM
bagian Impulse Response Function dan Variance
Decomposition. Berdasarkan penelitian menurut
Ahmad et al. (2012), model penelitian ini dapat
dimodelkan sebagai berikut:
𝑘

𝑘

𝑘

𝑘

𝑘

𝑘

𝑘

𝑘

𝑘

𝒳1,𝑡 = 𝒶1,0 + �𝒾 𝒶1,𝒾 𝒳1,𝑡−1 + �𝒾 𝑏1,𝒾 𝒳2,𝑡−1 + �𝒾 𝑐1,𝒾 𝒳3,𝑡−1 +
ε1,𝑡 (2)

𝒳2,𝑡 = 𝒶2,0 + �𝒾 𝒶2,𝒾 𝒳1,𝑡−1 + �𝒾 𝑏2,𝒾 𝒳2,𝑡−1 + �𝒾 𝑐2,𝒾 𝒳3,𝑡−1 +
ε2,𝑡 (3)
𝒳3,𝑡 = 𝒶3,0 + �𝒾 𝒶3,𝒾 𝒳1,𝑡−1 + �𝒾 𝑏3,𝒾 𝒳2,𝑡−1 + �𝒾 𝑐3,𝒾 𝒳3,𝑡−1 +
ε3,𝑡 (4)

Di mana 𝜒1,𝑡 adalah IHK (Indeks Harga
Konsumen) sebagai representasi inflasi, 𝜒2,𝑡 adalah
BIRT (BI rate) sebagai representasi suku bunga,
dan 𝜒3,𝑡 adalah SUN (Surat Utang Negara).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis VAR/ VECM, terdapat analisis
Impulse Response Function untuk mengetahui
respon variabel inflasi, suku bunga, dan SUN
terhadap guncangan variabel lainnya dan Variance
Decomposition untuk mengetahui kontribusi
variabel mana yang paling banyak memengaruhi
variabel lainnya. Dalam analisis tersebut melalui
beberapa tahapan.
4.1 Hasil Analisis Data

Tahapan pertama yaitu, uji stasioneritas yang
dilanjutkan dengan uji derajat integrasi yang
hasilnya semua variabel penelitian stasioner pada
derajat tingkat pertama, dengan inflasi dan SUN
stasioner pada tingkat kepercayaan 1% sedangkan
suku bunga pada 5%. Kemudian pada pemilihan
Optimal Lag Length yang disarankan dari empat
kriteria yaitu Likelihood Ratio (LR), Final Prediction
Error (FPE), Schwarz Information Criterion (SC),
dan Hannan-Quinn Information Criterion (HQ)
adalah lag satu. Hal ini mengindikasikan bahwa
respon dari variabel satu terhadap perubahan yang
terjadi pada variabel lainnya berlangsung sangat
cepat yaitu satu bulan pasca terjadinya perubahan.
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Selanjutnya untuk mengetahui ada hubungan
jangka panjang atau tidak di antara variabel
penelitian dilakukan uji kointegrasi yang hasilnya
menunjukkan ada hubungan jangka panjang dalam
penelitian ini. Sehingga analisis berikutnya
menggunakan analisis VECM.

Hasil Impulse Response Function menunjukkan
bahwa respon terhadap guncangan paling besar
adalah respon variabel SUN terhadap guncangan
SUN itu sendiri pada awal periode, sedangkan
dalam jangka panjang respon SUN terhadap
guncangan inflasi yang paling besar. Hal ini sesuai
dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa
respon SUN paling besar terhadap guncangan
variabel lainnya, tetapi hanya dalam jangka
pendek. Hasil ini juga mendukung teori Mishkin
yang menyatakan bahwa kebijakan defisit
merupakan awal dari munculnya utang yang
kemudian menyebabkan inflasi jika dibiayai
dengan mencetak uang daripada menerbitkan
obligasi.

Inflasi yang berkembang di Indonesia masih
dapat dikontrol oleh pemerintah dengan
penerapan inflation targeting sebagai sasaran
kebijakan moneternya. Walaupun realisasi dari
sasaran tersebut kebanyakan tidak tercapai, tetapi
pemerintah
sudah
berusaha
untuk
menerapkannya. Untuk mencapai target inflasi
banyak sekali faktor yang dihadapi, salah satunya
penerbitan SUN yang bertujuan untuk menutup
kekurangan kas jangka pendek APBN akibat
ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan
pengeluaran Rekening Kas Negara dalam satu
tahun anggaran.

Utang pemerintah telah dikelola oleh
pemerintah dengan kebijakan pengelolaan utang
yang bertujuan untuk mengawasi kebutuhan
pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya
minimal pada tingkat risiko yang terkendali
sehingga kebijakan fiskal dapat berjalan dengan
baik dan berkesinambungan (fiscal sustainability),
serta mendukung upaya untuk menciptakan pasar
Surat Berharga Negara (SBN) yang dalam, aktif dan
likuid dalam jangka panjang. Sedangkan dalam
jangka pendek untuk memastikan tersedianya
dana untuk membiayai defisit yang terjadi dan
pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat
dan efisien. Hal ini sudah berjalan dengan baik,
meskipun utang nominal mengalami kenaikan,
namun rasio terhadap PDB cenderung mengalami
penurunan dan mencapai batas yang aman.
Pengelolaan fiskal dan utang pemerintah Indonesia
semakin baik dengan diraihnya Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) yang dinilai Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terkait pengelolaan utang pada
LKPP 2008, LKPP 2009, LKPP 2010, dan LKPP
2011.

Sedangkan hasil Variance Decomposition untuk
mengetahui besarnya kontribusi variabel dalam
memengaruhi variabel lainnya dan dirinya sendiri
adalah sebagai berikut: Pada awal periode masingmasing variabel berkontribusi paling banyak
terhadap variabel dirinya sendiri tetapi periode
selanjutnya mengalami perubahan yang signifikan
kecuali variabel inflasi. Variabel yang paling besar
pengaruhnya terhadap variabel lainnya adalah
inflasi pada akhir periode, sedangkan pada awal
periode variabel suku bunga merupakan yang
terbesar.

Variabel suku bunga berkontribusi paling
besar dalam memengaruhi variabel lainnya hanya
dalam hal pembentukan variabel SUN saja, dan
pada periode ketiga inflasi berkontribusi lebih
besar daripada suku bunga. Sehingga hal tersebut
sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan
bahwa variabel inflasi berkontribusi paling besar
terhadap variabel lainnya dan mendukung hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh Kuwornu
(2012) di Ghana. 17 Hasil ini juga sesuai dengan
Efek Fisher yang menyatakan apabila terjadi
kenaikan inflasi maka tingkat suku bunga juga akan
meningkat. Apabila terjadi inflasi atau peningkatan
inflasi, maka penawaran SUN mengalami kenaikan
sedangkan permintaan terhadap SUN menurun.
Oleh karena itu SUN mengalami penurunan harga
yang menjadikan suku bunga keseimbangan
mengalami kenaikan. Hal ini memperlihatkan
betapa pentingnya pengaruh inflasi dalam suatu
perekonomian. Dengan kontribusi yang besar,
inflasi memengaruhi variabel makroekonomi
dalam
perekonomian.
Pemerintah
sudah
menyadari hal ini dengan menjadikan inflasi
sebagai sasaran utama kebijakan moneternya.

Esensi dari kebijakan moneter dan fiskal
bangsa Indonesia adalah mengatur jumlah uang
beredar. Sehingga kebijakan fiskal negara ini harus
sesuai dengan kebijakan moneter. Dengan hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa variabel
inflasi sangat berpengaruh terhadap variabel
makroekonomi, maka kebijakan moneter yang
menargetkan inflasi sudah tepat. Kebijakan fiskal
yang berlaku harus sesuai dengan kebijakan
moneter sehingga perekonomian Indonesia
tumbuh dengan baik.

Dalam perekonomian Indonesia, penyebab
inflasi karena faktor demand-pull inflation lebih
banyak terjadi daripada inflasi yang disebabkan
oleh faktor cost-push inflation. Faktor perilaku
masyarakat menjadi penting dalam mempengaruhi
17

J.K.M. Kuwornu, 2012. “Effect of Macroeconomic
Variabels on the Ghanaian Stock Market
Returns: A Co-integration Analysis”, Agris online Papers in Economics and Informatics, Vol. IV,
No. 2, hlm. 15-26.
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tingkat inflasi. Demand-pull inflation terjadi ketika
ada ketidakseimbangan antara permintaan dan
penawaran barang dalam masyarakat. Apabila
jumlah uang beredar dalam masyarakat meningkat
maka permintaan barang akan meningkat dengan
pesat, padahal perusahaan tidak dapat secara
mendadak menaikkan jumlah barang produksinya
sehingga terjadilah inflasi.

Dalam hal ini pemerintah melalui kebijakan
moneter dapat mengendalikan jumlah uang
beredar melalui jalur-jalur transmisi moneternya,
sedangkan pada kebijakan fiskal dapat melalui
kebijakan penerbitan SUN dengan menjualnya
kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah uang
beredar. Dengan terjaganya nilai inflasi yang
mempunyai pengaruh sangat kuat terhadap
variabel-variabel makroekonomi dan variabel SUN
diharapkan perekonomian Indonesia dapat
berjalan dengan baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil Impulse Response Function menunjukkan
bahwa respon terhadap guncangan paling besar
adalah respon variabel SUN dalam jangka pendek.
Hal ini sesuai dengan hipotesis awal yang
menyatakan bahwa respon SUN paling besar
terhadap guncangan variabel lainnya terutama
oleh SUN sendiri, tetapi hanya dalam jangka
pendek. Sedangkan dalam jangka panjang respon
SUN terhadap guncangan inflasi yang paling besar.
Hal tersebut terlihat dalam kebijakan pengelolaan
utang pemerintah yang bertujuan untuk
mengawasi kebutuhan pembiayaan APBN, serta
mendukung upaya untuk menciptakan pasar Surat
Berharga Negara (SBN) yang dalam, aktif dan likuid
dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka
pendek, untuk memastikan tersedianya dana untuk
membiayai defisit yang terjadi dan pembayaran
kewajiban pokok utang secara tepat dan efisien.
Hasil Variance Decomposition menunjukkan
bahwa variabel yang paling besar pengaruhnya
terhadap variabel lainnya adalah inflasi pada akhir
periode, sedangkan pada awal periode variabel
suku bunga merupakan yang terbesar. Hal ini
memperlihatkan betapa pentingnya inflasi dalam
suatu perekonomian. Dengan kontribusi yang
besar, inflasi dapat memengaruhi variabel
makroekonomi dalam waktu yang singkat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran
yang dapat diberikan adalah: agar pemerintah
Indonesia sebagai pembuat kebijakan fiskal, yaitu
Kementerian Keuangan, diharapkan dapat bekerja
sama dengan pembuat kebijakan moneter, yaitu
Bank Indonesia, dalam hal menjaga guncangan
atau gejolak variabel makroekonomi (inflasi) agar
dapat menekan biaya pinjaman utang pemerintah
(SUN) demi menjaga pengelolaan utang negara
yang baik.
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Dengan
berkembangnya
SUN
sebagai
instrumen kebijakan fiskal untuk memenuhi
pembiayaan defisit APBN, pemerintah harus tetap
menjaga sumber dana domestik SUN yang optimal
daripada yang berasal dari luar negeri untuk
menjaga stabilitas sistem keuangan nasional
Indonesia. Hal ini diperlukan apabila terjadi inflasi
yang tinggi supaya pemerintah masih dapat
terbantu dengan hanya mengelola mata uang
sendiri. Lain halnya jika sumber dana SUN lebih
banyak dari dana luar negeri, maka pemerintah
juga akan terganjal masalah nilai tukar mata uang
asing.
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ABSTRAK
Through fiscal decentralization, local governments are expected to
assume more responsibility for regional problems such as
unemployment. This study aims to analyze the effect of fiscal
decentralization on the unemployment rate in Sumatra for the period
2006 to 2013. This quantitative research used panel data and multiple
regression analyses. The results show that Regional Revenue and
Revenue Sharing Fund have negative effects on the unemployment rate.
Capital expenditures negatively affect the unemployment rate for the
next two years, while goods and services expenditures have a positive
effect on the unemployment rate. In addition, the General Allocation
Fund, Special Allocation Fund and personnel expenditure do not affect
the unemployment rate.
Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan mampu
menyelesaikan berbagai permasalahan daerah, antara lain
pengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh
pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tingkat pengangguran di
Wilayah Sumatera selama periode 2006 s.d. 2013. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif dengan data panel dan teknik
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif
terhadap tingkat pengangguran. Belanja modal berpengaruh negatif
terhadap tingkat pengangguran pada dua tahun berikutnya,
sedangkan belanja barang dan jasa justru berpengaruh positif
terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus, dan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan
terhadap tingkat pengangguran.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salah satu peran pemerintah dalam
pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan
secara merata bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah menetapkan kebijakan fiskal sebagai
salah
satu
upaya
dalam
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui programprogram pembangunan yang akan mendorong
pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat
pengangguran
dan
kemiskinan,
serta
meningkatkan taraf hidup rakyat miskin.

Dalam
melaksanakan
program-program
tersebut pemerintah menghadapi beberapa
tantangan, antara lain keadaan geografis dan
kondisi setiap wilayah di Indonesia yang berbeda
satu sama lain. Pemerintah juga menghadapi
tantangan dari sisi permasalahan kependudukan.
Berdasarkan hasil sensus penduduk periode tahun
2000 s.d. 2010 oleh Badan Pusat Statistik (2011),
laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar
1,49 persen. Angka tersebut merupakan
peningkatan hasil sensus penduduk atas periode
sebelumnya, yaitu tahun 1990 s.d. 2000 yang
hanya mencapai 1,44 persen. Dampak dari
pertumbuhan penduduk ini adalah lonjakan jumlah
penduduk usia muda. Konsekuensinya, pemerintah
harus memfasilitasi kebutuhan dasar penduduk
seperti pendidikan, kesehatan, dan menciptakan
lapangan pekerjaan yang memadai.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui
penyerahan
wewenang
pemerintahan
dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan
diharapkan dapat memberikan manfaat dalam
pemerataan
pembangunan.
Selain
diberi
kewenangan untuk menggali sumber keuangan
sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD),
pemerintah daerah juga memperoleh dana
perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil
(DBH).

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah
daerah diharapkan mampu menyelesaikan
permasalahan yang belum tuntas diantaranya
adalah masalah pengangguran. Menurut Keynes
dalam Sukirno, pemerintah perlu campur tangan
dalam mengatasi pengangguran melalui belanja
pemerintah yang akan meningkatkan permintaan
agregat. 1 Kenaikan permintaan agregat akan
meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi
pengangguran.

Berbagai
penelitian
dilakukan
untuk
mengetahui pengaruh peranan pemerintah
1
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Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 251.

terhadap pengangguran. Penelitian yang dilakukan
oleh Alanis dan Mahdavi menunjukkan bahwa
pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja
pegawai, belanja bantuan dan subsidi memiliki
pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran,
sedangkan belanja modal dan asuransi sosial tidak
Penelitian
oleh
berpengaruh
signifikan. 2
Murwirapachena, et al. membuktikan bahwa
pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur
berpengaruh
negatif
terhadap
tingkat
pengangguran, sedangkan pajak dan pengeluaran
konsumsi
barang
dan
jasa
pemerintah
berpengaruh
positif
terhadap
tingkat
pengangguran. 3 Sejalan dengan penelitian tersebut,
Akhmad, et al. menyimpulkan bahwa dengan
meningkatkan belanja modal dan mengurangi
belanja barang dan jasa, pengangguran dapat
berkurang, namun kenaikan PAD berpengaruh
positif terhadap pengangguran. 4 Penelitian lain
oleh Muda, et al. membuktikan bahwa PAD, DAU,
DAK, DBH, dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
Hasil
penelitian-penelitian
pengangguran. 5
tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi
pemerintah dalam mengevaluasi efektifitas
kebijakan fiskal dalam menurunkan angka
pengangguran.

Berdasarkan data World Bank, pada tahun
2013 Indonesia berada di peringkat kedua dengan
tingkat pengangguran tertinggi di antara negaranegara ASEAN. Sementara itu, berdasarkan hasil
survei BPS (2013), Aceh tercatat sebagai provinsi
dengan tingkat pengangguran tertinggi, yaitu
sebesar 10,3% dan rata-rata tingkat pengangguran
provinsi di wilayah Sumatera sebesar 6%, lebih
2

3

4

5

Saeid Mahdavi dan Emmanuel Alanis, “Public
Expenditures and The Unemployment Rate in
American States: Panel Evidence”. Applied
Economics, 2013, Vol. 45, hlm. 2926-2937.

Genius Murwirapachena, et al.,“Fiscal Policy and
Unemployment in South Africa: From 1980 to
2010”. Mediterranean Journal of Social Sciences,
2013, Vol. 4, hlm. 579-587.

Akhmad, et al. “The Impact of Fiscal Policy on
the Regional Economy: Evidence from South
Sulawesi, Indonesia”. Journal of Applied Sciences
Research, 2013, Vol. 45, hlm. 2463-2474.

Iskandar Muda, et al.,“The Effect of Fiscal
Potential, Fiscal Needs and Internal Control on
the Provincial Intergovernmental Transfer
Allocation in the Districts/ Cities in North
Sumatera, Indonesia”. International Journal of
Management Sciences and Business Research,
2014, Vol. 3, hlm. 22-35.

Indonesian Treasury Review Vol.1, No.2, 2016, Hal.85-100

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT
PENGANGGURAN DI WILAYAH SUMATERA
Riski Prasetyo Putro

tinggi daripada rata-rata tingkat pengangguran
nasional sebesar 5,4%.
Grafik 1. Tingkat Pengangguran Negara Anggota
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Sumber: World Bank (2013)

Dengan memanfaatkan dana perimbangan
yang secara rutin diterima dan adanya
kewenangan untuk menggali sumber-sumber
keuangan sendiri, pemerintah daerah di Wilayah
Sumatera diharapkan mampu menjalankan fungsi
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) secara optimal. APBD diarahkan untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain
untuk mengurangi pengangguran, sebagaimana
yang telah dinyatakan pada penjelasan Pasal 66
Ayat (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan
adalah ketidakseimbangan antara permintaan
tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja.
Penawaran tenaga kerja yang lebih besar daripada
permintaan tenaga kerja akan menimbulkan
pengangguran. Lewis menyebutkan bahwa pada
umumnya negara-negara berkembang mengalami
permasalahan pengangguran. 6 Hal-hal yang
mengakibatkan tingginya pengangguran adalah
tingkat kelahiran yang tinggi, banyaknya pekerja
harian, pedagang kecil dan petani-petani kecil.
Negara-negara yang mempunyai kelebihan tenaga
kerja ini berpenduduk besar dan produktivitas
marjinalnya sangat rendah, bahkan nol atau
negatif.

Teori Lewis ini didukung oleh Ranis dan Fei
yang menyatakan bahwa di negara-negara
berkembang terdapat jumlah buruh yang berlebih,
banyaknya pengangguran, dan sumber daya alam
6

W. Arthur Lewis, “Economic Development with
Unlimited Surplus of Labour”. The Manchester
School, 1954, Vol. 22, hlm. 139-191.
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yang belum dapat diolah dengan baik. 7 Pada
umumnya, laju pertumbuhan tenaga kerja pada
negara berkembang lebih cepat daripada laju
pertumbuhan lapangan kerja. Untuk itu, negaranegara berkembang harus meningkatkan upaya
dalam mengurangi pengangguran.
Sukirno
mendefinisikan
pengangguran
sebagai seseorang yang sedang mencari pekerjaan
pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak
dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang
diinginkan. 8 Seseorang dianggap menganggur jika
sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan
usaha dan tidak bekerja, mendapat pekerjaan
tetapi belum mulai bekerja, serta yang tidak
mungkin
mendapatkan
pekerjaan.
Tingkat
pengangguran dihitung dengan membandingkan
antara jumlah penduduk yang menganggur dengan
jumlah angkatan kerja. Badan Pusat Statistik
(2013) menyatakan bahwa angkatan kerja
merupakan jumlah penduduk usia kerja yang
bekerja dan menganggur.
2.2. Peranan Pemerintah

Secara teoritis, permasalahan pengangguran
pada awalnya diangkat oleh Adam Smith, ahli
ekonomi aliran klasik yang tidak menyetujui
campur tangan pemerintah yang aktif untuk
mengatur
kegiatan
perekonomian.
Saat
pengangguran meningkat, ahli ekonomi klasik
berpendapat bahwa peran pemerintah tidak
diperlukan karena melalui mekanisme pasar bebas
masalah pengangguran akan teratasi dan
kesempatan kerja penuh pada akhirnya dapat
tercapai kembali.

Berbeda dengan pandangan aliran klasik yang
dipelopori oleh Adam Smith tersebut, John
Maynard Keynes sebagaimana disebutkan dalam
Sukirno, menganggap bahwa pemerintah memiliki
peranan dalam mengurangi pengangguran karena
kesempatan kerja penuh pada sistem pasar bebas
jarang tercapai. 9 Hal ini dikarenakan adanya
kekurangan
permintaan
agregat
sehingga
penawaran agregat menurun. Oleh karena itu,
kebijakan fiskal pemerintah sangat penting untuk
mengatasi masalah pengangguran. Pemerintah
dapat meningkatkan belanja agar permintaan
agregat
dapat
meningkat.
Perubahan
keseimbangan antara permintaan agregat dan
penawaran
agregat
dapat
ditunjukkan
sebagaimana pada Grafik 2.
7

8
9

Gustav Ranis dan John C. H. Fei, “A Theory of
Economic
Development”.
The
American
Economic Review, 1961, Vol. 51, hlm. 533-565.
Sadono Sukirno, Op.Cit., hlm. 472.
Ibid., hlm. 251.
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Grafik 2. Keseimbangan AD-AS dalam Analisis
Keynes

Golongan Keynesian Baru masih berpegang
pada beberapa prinsip teori yang dinyatakan oleh
Keynes. Mereka meyakini bahwa sistem pasar
bebas
tidak
akan
mampu
mengurangi
pengangguran dengan sendirinya dalam jangka
panjang. Mereka juga menyimpulkan bahwa
kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat
menstimulus
permintaan
agregat
dapat
bermanfaat dalam mewujudkan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan stabil.
2.3. Desentralisasi Fiskal

Sumber: Sukirno, Sadono (2000)

Keseimbangan antara permintaan dan
penawaran agregat pada awalnya tercapai di titik
E0 yang disebabkan permintaan agregat yang
relatif rendah, yaitu sebanyak AD0. Pada titik
tersebut, pendapatan nasional hanya Y0 dan berada
dibawah pendapatan nasional pada kesempatan
kerja penuh yaitu Y2. Adanya jurang antara Y2
dengan Y0 inilah yang menimbulkan pengangguran.
Dengan meningkatkan belanja, pemerintah
mampu menaikkan keseimbangan yang terbentuk
oleh permintaan dan penawaran agregat.
Keseimbangan bergeser ke titik E1 dan pendapatan
nasional meningkat menjadi Y1. Perubahan ini akan
menambah kesempatan kerja bagi angkatan kerja
dan mengurangi pengangguran.

Namun, pada tahun 1970-an para ekonom
mulai mempertanyakan pemikiran Keynes. Hal ini
disebabkan teori Keynes tidak mampu mengatasi
permasalahan stagflasi yang terjadi pada saat itu.
Stagflasi
merupakan
keadaan
di
mana
pertumbuhan ekonomi melambat, inflasi tinggi dan
diikuti dengan tingkat pengangguran yang juga
tinggi. Pada saat terjadi stagflasi, keseimbangan
ekonomi tidak ditentukan oleh permintaan agregat
melainkan oleh penawaran agregat. Hal ini berbeda
dengan analisis Keynes yang menyatakan bahwa
permintaan agregat mempengaruhi penawaran
agregat dan menentukan titik keseimbangan
ekonomi.

Atas
permasalahan
tersebut,
muncul
pemikiran baru yang disebut kelompok Keynesian
Baru yang dipelopori oleh beberapa ekonom,
antara lain David Romer, Stanley Fisher, Bruce
Greenwald, Paul Krugman, dan Nicholas Gregory
Mankiw. Golongan Keynesian Baru menambahkan
hal-hal yang belum diangkat dalam teori Keynes
sebelumnya, yaitu terkait sikap pelaku kegiatan
ekonomi yang akan selalu melakukan aktivitas
perekonomian yang mereka jalankan secara
rasional
dengan
selalu
berusaha
untuk
memaksimumkan kepuasan dan keuntungan
masing-masing. Selain itu, golongan Keynesian
Baru juga menyesuaikan pasaran tenaga kerja
dalam makroekonomi dengan bentuk pasaran
tenaga kerja dalam mikroekonomi.

Dalam tulisannya yang berjudul “A Pure
Theory of Local Expenditures”, Charles M. Tiebout
menyatakan bahwa setiap daerah harus mengatur
pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan
kebutuhan penduduknya. Hal ini mendukung
konsep desentralisasi fiskal, di mana kewenangan
untuk mengelola anggaran berada di tangan
pemerintah daerah. 10

Pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan
terdekat dengan rakyat diberi keleluasaan untuk
mengalokasikan pengeluarannya dalam melayani
kebutuhan rakyat. Pemerintah daerah dianggap
lebih mengetahui kebutuhan dan karakter
masyarakat lokal sehingga program-program dari
kebijakan pemerintah akan lebih efektif dan
penganggaran publik akan lebih efisien. 11 Selain
itu, desentralisasi fiskal juga memudahkan proses
pengambilan keputusan tanpa harus melewati
sistem birokrasi yang panjang sehingga keputusan
dapat segera diambil.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal oleh
berbagai negara di dunia ditujukan agar setiap
warga negara dapat memperoleh pelayanan publik
yang lebih baik dan merata. Sebagian besar negaranegara
berkembang
di
dunia
telah
mengimplementasikan kebijakan desentralisasi
fiskal, dan Indonesia merupakan salah satunya.
Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di
Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya UU No.
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 12
10

11

12

Charles M. Tiebout, “A Pure Theory of Local
Expenditures”. Journal of Political Economy,
1956, Vol. 64, hlm. 416-424.

Hadi
Sumarsono
dan
Sugeng
H.
Utomo,“Deliberate Inflation pada Kebijakan
Desentralisasi Fiskal Jawa Timur dan Dampak
Bagi Pertumbuhan Daerah”, Jurnal Ekonomi
Studi Pembangunan, 2009, Vol. 3, hlm. 157-168.
BKF dan World Bank, Decentralization Support
Facility: Analisis Hubungan Dana Perimbangan
dengan Kinerja Pelayanan Dasar Publik di
Indonesia, Jakarta: BKF dan World Bank, 2011,
hlm. 3.
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Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan
pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan antar daerah. Melalui desentralisasi
fiskal, pemerintah daerah dapat melaksanakan
urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan
dan karakteristik daerahnya masing-masing
sehingga pelayanan publik yang diberikan dapat
berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah
daerah
juga
diharapkan
mengutamakan
pengeluaran untuk belanja pembangunan seperti
perbaikan
infrastruktur,
pelayanan
publik,
pendidikan, dan kesehatan.
Pelayanan publik yang lebih baik akan mampu
menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan. Infrastruktur dan pelayanan
publik yang baik akan meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan produktivitas ekonomi. Para
investor
juga
akan
termotivasi
untuk
meningkatkan investasi di daerah, sehingga
kesempatan kerja dapat meningkat dan tingkat
pengangguran dapat berkurang.
2.4. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Perbedaan kemampuan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah dapat menyebabkan
berbagai permasalahan antara lain adanya vertical
fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance. 13
Fiscal imbalance atau ketidakseimbangan fiskal
adalah fenomena yang muncul ketika terjadi
ketidakseimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Ketidakseimbangan
fiskal
vertikal
terjadi
karena
adanya
ketidakseimbangan antara pendapatan dari tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu pemerintah
pusat, dengan pemerintahan yang lebih rendah,
yaitu
pemerintah
daerah.
Sedangkan
ketidakseimbangan fiskal horizontal terjadi karena
ada perbedaan kemampuan antar pemerintah
daerah dalam menyediakan layanan yang
disebabkan
perbedaan
kemampuan
dalam
mengumpulkan
dana.
Untuk
mengatasi
ketidakseimbangan tersebut, pemerintah pusat
melakukan penyaluran dana transfer kepada
pemerintah daerah agar terjadi pemerataan
ekonomi.
Pendapatan pemerintah pusat yang dihimpun
dari berbagai sumber penerimaan akan disalurkan
kembali untuk kepentingan daerah dalam
membiayai
pengeluaran-pengeluaran
untuk
penyelenggaraan pelayanan publik. Penggunaan
penerimaan pemerintah daerah tersebut tidak
boleh dialokasikan untuk satu sektor atau daerah
tertentu, tetapi merata ke seluruh sektor dan

13

Budi Mulyana, et al., Keuangan Daerah:
Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan
APBD di Indonesia, Jakarta: LPKPAP, 2006, hlm.
69.
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seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu,
dengan adanya desentralisasi fiskal yang didukung
dengan penyaluran dana transfer tersebut,
percepatan pembangunan diharapkan dapat
tercapai.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara menegaskan bahwa pemerintah pusat
memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana
perimbangan kepada pemerintah daerah secara
rutin. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Dana Bagi Hasil (DBH.) Penyaluran DAU dan DBH
bersifat unconditional grant atau block grant di
mana pemerintah pusat tidak mensyaratkan
pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran
sehingga bisa dialokasikan sesuai dengan
kebutuhan daerah. Berbeda dengan DAU dan DBH,
penyaluran DAK bersifat specific grant karena
penyalurannya ditujukan secara khusus untuk
mendanai kebutuhan sarana dan prasarana dasar
yang merupakan prioritas nasional.

Sumber pendapatan pemerintah daerah
berupa PAD, DAU, DAK, dan DBH akan memberi
peluang
bagi
pemerintah
daerah
untuk
meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan
secara optimal. Namun, pelaksanaan desentralisasi
fiskal yang baik tidak hanya terbatas pada sistem
penerimaan pemerintah daerah saja, tetapi juga
menyangkut efisiensi dalam pengalokasian
pendapatan pemerintah daerah tersebut untuk
membiayai pengeluaran pemerintah daerah.
Pengeluaran pemerintah daerah perlu diarahkan
untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif
dan memberikan manfaat bagi masyarakat di
daerah.

Jika setiap daerah mampu meningkatkan
kualitas sistem penerimaan, mengalokasikan
pengeluaran dengan efektif dan efisien, serta
mengoptimalkan dan mengelola anggarannya
dengan baik, pembangunan di daerah dapat
meningkat dan kondisi perekonomian yang stabil
dan pertumbuhan ekonomi akan tercapai. Hal ini
akan mendorong kenaikan permintaan agregat
yang diikuti dengan kenaikan penawaran agregat,
sehingga ada peningkatan kebutuhan tenaga kerja.
Dengan kata lain, lapangan kerja bagi penduduk
akan tercipta dan tingkat pengangguran dapat
mengalami penurunan.
2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa
penelitian sebelumnya yang terkait dengan
pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap
tingkat pengangguran. Beberapa penelitian
tersebut antara lain:

1. Penelitian Mahdavi dan Alanis (2013)
dengan judul Public Expenditures and The
Unemployment Rate in American States: Panel
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Evidence. Penelitian tersebut meneliti 50 negara
bagian di Amerika Serikat pada periode 1977 s.d.
2006. 14 Hasil penelitian menyebutkan bahwa
pengeluaran pemerintah atas belanja pegawai,
belanja bantuan dan subsidi mampu menurunkan
tingkat pengangguran secara signifikan. Sementara
itu, belanja modal dan asuransi sosial tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap
tingkat
pengangguran.

2. Penelitian Murwirapachena, et al. (2013)
dengan judul Fiscal Policy and Unemployment in
South Africa: from 1980 to 2010. Penelitian tersebut
membahas kebijakan fiskal di Afrika Selatan
sepanjang tahun 1980 s.d. 2010. 15 Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pajak, pengeluaran konsumsi
barang dan jasa pemerintah berdampak positif dan
signifikan terhadap pengangguran. Sementara itu,
pengeluaran untuk infrastruktur berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap pengangguran.
Penelitian ini juga memberikan rekomendasi
kepada pemerintah agar mengurangi tarif pajak
penghasilan badan dari 28% menjadi kurang dari
20% seperti yang diadopsi oleh negara anggota
Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) lainnya antara lain Islandia,
Turki, Polandia dan Irlandia. Pemerintah juga
diharapkan dapat meniru tarif pajak penghasilan
pribadi yang relatif rendah seperti yang diadopsi
oleh negara-negara berkembang lainnya seperti
Meksiko, India, Brasil, Botswana dan Mesir. Selain
itu, pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran
untuk pembangunan infrastruktur dan mengurangi
konsumsi barang dan jasa pemerintah untuk
mengurangi tingginya angka pengangguran.

3. Penelitian Akhmad, et al. (2013) dengan
judul The Impact of Fiscal Policy on the Regional
Economy: Evidence from South Sulawesi, Indonesia.
Penelitian
tersebut
meneliti
kebijakan
desentralisasi fiskal di Sulawesi Selatan. 16
Penelitian menggunakan data pendapatan dan
belanja daerah 23 kabupaten/ kota periode 20042009. Hasil penelitian menyebutkan bahwa
peningkatan PAD meningkatkan pengangguran.
Sementara itu, kenaikan belanja pemerintah dalam
rangka peningkatan belanja modal, baik untuk
pembangunan infrastruktur di sektor pertanian
maupun nonpertanian dan penurunan atas alokasi
belanja barang dan jasa, lebih efektif dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi
pengangguran dan kemiskinan.
4. Penelitian Muda, et al. (2014) dengan judul
The effect of Fiscal Potential, Fiscal Needs and

14

15
16
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Saeid Mahdavi dan Emmanuel Alanis, Loc.Cit.,
hlm. 2926-2937.

Murwirapachena, Loc.Cit., hlm. 579-587.
Akhmad, et al., Loc.Cit., hlm. 2463-2474.

Internal
Control
on
The
Provincial
Intergovernmental Transfer Allocation in The
Districts/Cities in North Sumatera, Indonesia.
Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat
pengaruh kebijakan fiskal pemerintah berupa
penyaluran dana perimbangan pada Provinsi
Sumatera Utara terhadap pencapaian kinerja
keuangan dan ekonomi. Data penelitian mencakup
25 kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara
periode 2005-2012. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa PAD, DAU, DAK, DBH dan Opini BPK
memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan
terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera
Utara. 17
2.6. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran yang menjadi gambaran
umum hubungan antarvariabel dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

PAD

Belanja
Pegawai

DAU

Belanja
Barang Jasa

DAK

DBH

Belanja
Modal

Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT)

Pelaksanaan
desentralisasi
fiskal
direpresentasikan dengan adanya penerimaan
pemerintah daerah berupa PAD dan dana
perimbangan, serta kewenangan pengalokasian
belanja daerah. Sementara itu, permasalahan
pengangguran direpresentasikan dengan tingkat
pengangguran terbuka. Dengan menggunakan
kerangka pemikiran di atas, diharapkan pengaruh
dari pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap
tingkat pengangguran dapat diketahui.
2.7. Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Kemandirian fiskal daerah dalam menggali
potensi sumber keuangan diduga dapat
menurunkan tingkat pengangguran. Untuk
mengetahui pengaruh tersebut, hipotesis yang
dirumuskan adalah:
Ha1: PAD berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap TPT.
17

Muda, et al., Loc.Cit., hlm. 22-35.
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2. Dana perimbangan diduga mampu menurunkan
tingkat pengangguran. Untuk mengetahui
pengaruh tersebut, hipotesis yang dirumuskan
adalah:
Ha2: DAU berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap TPT.
Ha3: DAK berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap TPT.
Ha4: DBH berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap TPT.

3. Alokasi belanja daerah diduga mampu
menurunkan tingkat pengangguran. Untuk
mengetahui pengaruh tersebut, hipotesis yang
dirumuskan adalah:
Ha5: Belanja pegawai berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap TPT.
Ha6: Belanja barang dan jasa berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap TPT.
Ha7: Belanja modal berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap TPT.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuantitatif. Data-data yang
diperoleh dan dikumpulkan akan dianalisis dan
diolah. Selanjutnya akan dilakukan interpretasi dan
pembahasan yang mengacu pada hasil analisis
tersebut.
3.2 Pendekatan Penelitian

Data yang digunakan merupakan data
sekunder berupa data kuantitatif yang terdiri dari:
data keuangan atas realisasi APBD dan data tingkat
pengangguran terbuka. Data realisasi APBD
mencakup data: PAD, DAU, DAK, DBH, belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja
modal. Penelitian mencakup 10 (sepuluh) provinsi
yang berada di Wilayah Sumatera pada periode
2006-2013. Data diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS).
3.3 Definisi Operasional dan Cara Pengukuran
Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat
pengangguran terbuka sebagai variabel terikat,
sedangkan variabel bebas mencakup: PAD, DAU,
DAK, DBH, belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, serta belanja modal. Untuk menghindari bias,
maka penulis melakukan standardisasi nilai atas
variabel-variabel yang digunakan sehingga nilainya
tidak berbeda jauh antara satu variabel dengan
variabel lainnya. Satuan untuk nilai variabel bebas
adalah ratusan miliar Rupiah, sedangkan untuk
nilai variabel terikat adalah dalam bentuk
persentase. Definisi dari masing-masing variabel
adalah sebagai berikut:
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
pendapatan pemerintah daerah atas pungutan
yang dilaksanakan atas dasar peraturan daerah
dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Variabel PAD diukur dari penjumlahan
atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain PAD.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang
berasal dari pendapatan APBN untuk
meningkatkan
pemerataan
kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Variabel DAU diukur dari
realisasi DAU yang disalurkan oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang
berasal dari pendapatan APBN dan disalurkan
untuk mendanai kegiatan khusus sesuai dengan
prioritas nasional yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat. Variabel DAK diukur dari
realisasi DAK yang disalurkan oleh pemerintah
pusat.

4. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang
berasal dari APBN untuk mendanai kebutuhan
daerah khususnya dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi dan dialokasikan sesuai dengan
angka persentase yang telah ditetapkan.
Variabel DBH diukur dari realisasi DBH yang
disalurkan oleh pemerintah pusat.
5. Belanja pegawai adalah kompensasi bagi
pegawai
pemerintah
sebagai
imbalan
pekerjaan, kecuali kegiatan yang mempunyai
output atas belanja barang atau belanja modal.
Variabel belanja pegawai diukur dari realisasi
belanja pegawai yang dikeluarkan.

6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran
atas penyediaan barang dan jasa yang
manfaatnya kurang dari satu tahun. Variabel
belanja barang dan jasa diukur dari realisasi
belanja barang dan jasa yang dikeluarkan.
7. Belanja modal adalah pengeluaran yang
sifatnya menambah, mempertahankan, atau
meningkatkan kualitas aset dengan manfaat
lebih dari satu periode akuntansi. Variabel
belanja modal diukur dari realisasi belanja
modal yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah dua tahun sebelumnya.

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah
perbandingan jumlah pencari kerja dengan
jumlah angkatan kerja. Variabel tingkat
pengangguran terbuka diukur dari persentase
atas jumlah pengangguran terhadap angkatan
kerja.
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3.4 Metode Pengumpulan Data

3.6 Uji Asumsi Klasik

Metode pengumpulan data yang dilakukan
dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi
yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan
mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam
penelitian ini meliputi:

3.5 Metode Analisis Regresi Linier Berganda

a. Uji normalitas

Uji normalitas merupakan uji asumsi klasik
yang perlu dilakukan dalam analisis regresi
berganda. Jika data yang digunakan telah
berdistribusi secara normal, uji signifikansi
pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat menjadi valid. Data yang terdistribusi
normal
dapat
diketahui
dengan
membandingkan nilai probabilitas dari JarqueBera dengan tingkat signifikansi yang
digunakan dalam penelitian. Hipotesis yang
digunakan adalah:

Penelitian ini menggunakan analisis regresi
linier berganda dengan data panel. Dengan
menggunakan data panel, variasi antar individu
yang berbeda dan dalam kurun waktu tertentu
dapat diperoleh. Untuk mengestimasi parameter
model data panel, terdapat beberapa model yang
ditawarkan, yaitu:
1. Model common effect

Model common effect mengkombinasikan data
time series dan data cross section dalam bentuk
pool. Model ini tidak memperhitungkan adanya
perbedaan individu dan waktu, sehingga
perilaku setiap individu dianggap sama dalam
berbagai kurun waktu.

H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

Jika hasil probabilitas Jarque-Bera lebih besar
dari 5%, hipotesis nol ditolak, artinya data
berdistribusi normal. Jika hasil probabilitas
Jarque-Bera lebih kecil dari 5%, hipotesis nol
dapat disimpulkan bahwa data tidak
berdistribusi normal.

2. Model fixed effect

Model ini memperhatikan keragaman atau
heterogenitas
individu
yakni
dengan
mengasumsikan
bahwa
intercept
antar
kelompok individu berbeda, sedangkan slope
dianggap sama. Model ini mengasumsikan
bahwa perbedaan antar individu dapat
diakomodasi melalui perbedaan intercept
tersebut.

b. Uji multikolinieritas

Uji
multikolinieritas
diperlukan
untuk
mengetahui apakah variabel bebas memiliki
kemiripan dengan variabel bebas lain. 18 Uji
multikoliniearitas bertujuan untuk menghindari
bias dalam proses pengambilan keputusan
mengenai pengaruh pada uji parsial atau uji t
setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.
Untuk melakukan uji multikolinieritas, peneliti
dapat mengamati matriks korelasi dari variabel
bebas, jika terdapat koefisien korelasi lebih dari
0,80 maka terdapat multikolinieritas. 19

3. Model random effect

Berbeda dengan model fixed effect yang
perbedaan antara individu dan/atau waktunya
dicerminkan melalui intercept, perbedaan
antara individu dan/atau waktu pada model
random effect dicerminkan melalui error.

Persamaan regresi dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

c. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi menguji hubungan residual
satu observasi dengan residual observasi
lainnya, atau hubungan antara residual satu
observasi pada periode tertentu dengan
periode sebelumnya. Salah satu cara untuk
mendeteksi autokorelasi adalah dengan metode
Durbin-Watson dan melihat nilai dU dan dL
melalui
tabel
Durbin-Watson
untuk
menentukan apakah terdapat autokorelasi atau
tidak. Apabila nilai Durbin-Watson berada di

𝑇𝑃𝑇𝑖𝑡 = ∝ + 𝛽1 𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝛽1 𝑃𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐷𝐴𝑈𝑖𝑡 +
𝛽3 𝐷𝐴𝐾𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐷𝐵𝐻𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐵𝑃𝐺𝑖𝑡 +
𝛽6 𝐵𝐵𝐽𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐵𝑀𝐷𝑖𝑡−2 + 𝜀𝑖𝑡

Keterangan:
α
= konstanta
β
= koefisien
ε
= error term
PAD
= Pendapatan Asli Daerah
DAU
= Dana Alokasi Umum
DAK
= Dana Alokasi Khusus
DBH
= Dana Bagi Hasil
BPG
= Belanja Pegawai
BBJ
= Belanja Barang dan Jasa
BMD
= Belanja Modal
TPT
= Tingkat Pengangguran

18

19

Bhuono Agung Nugroho, Strategi Jitu Memilih
Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS,
(Yogyakarta: ANDI, 2005).
Damodar Gujarati, Basic Econometrics. Edisi ke4. (New York: The McGraw-Hill Companies,
2006).
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antara dU dan 4 – dU maka dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Ha: ada pengaruh signifikan antara variabel
bebas terhadap variabel terikat.

Jika t-hitung bernilai negatif, maka digunakan
nilai absolut dari t-hitung tersebut (Gujarati,
2005). Hipotesis nol ditolak jika nilai absolut thitung lebih besar daripada nilai t-tabel. Selain
itu, uji t juga dilakukan terhadap probabilitas thitung atas variabel bebas. Jika nilai
probabilitas t-hitung lebih kecil dari 5% maka
H0 ditolak, artinya variabel bebas mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel
terikat.

d. Uji heteroskedastisitas

Agar hasil estimasi regresi baik dan tidak bias,
model regresi harus bersifat homoskesdastis,
yaitu memiliki kesamaan variance residual
suatu periode pengamatan dengan pengamatan
lain. 20 Oleh karena itu dilakukan uji
heteroskedastisitas untuk menguji apakah
terjadi heteroskedastisitas, yang ditandai
dengan adanya ketidaksamaan variance
residual.

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada/
tidaknya heterokedastisitas, salah satunya
adalah dengan uji Glejser (Gujarati, 2006). Uji
Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai
absolut residual terhadap variabel bebas, dan
jika terdapat variabel bebas yang secara
signifikan mempengaruhi nilai absolut residual
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat situasi heteroskedastisitas dalam
model penelitian.

e. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji
tingkat keeratan atau keterikatan antarvariabel
terikat dan variabel bebas yang bisa dilihat dari
besarnya nilai koefisien determinasi (R-square).
Nilai koefisien determinasi bernilai antara nol
dan satu, dengan nol sebagai nilai terendah dan
satu sebagai nilai tertinggi. Nilai R-square yang
rendah menandakan bahwa variabel-variabel
bebas belum mampu menjelaskan variabel
terikat. Nilai koefisien determinasi yang tinggi
menandakan bahwa variabel-variabel bebas
telah memberikan informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variabel terikat (Ghozali,
2005).

f. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan melalui Uji t. Uji t
dilakukan untuk mengetahui apakah masingmasing variabel bebas mempengaruhi variabel
terikat secara signifikan. Pengujian parsial
dilakukan dengan uji t. Cara melakukan uji t
adalah dengan membandingkan t-hitung
dengan t-tabel pada tingkat signifikansi 5%,
serta membandingkan probabilitas dari t-hitung
dengan tingkat signifikansi. Pengujian ini
menggunakan kriteria:
H0: tidak ada pengaruh signifikan antara
variabel bebas terhadap variabel terikat.

20

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate
dengan Program SPSS, (Semarang: Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2005).

3.7 Sarana yang Digunakan

Untuk keperluan pengolahan dan analisis data
dalam rangka pengujian hipotesis, penelitian ini
menggunakan program aplikasi Eviews versi 7.2.
Program aplikasi Eviews versi 7.2 digunakan
dalam proses entry data, analisis statistik
deskriptif, uji asumsi klasik, estimasi regresi linier
berganda, dan pengujian hipotesis.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Pemodelan Data Panel
Untuk mengestimasi parameter model dengan
data panel, terdapat beberapa model yang
ditawarkan, yaitu: model common effect, model
fixed effect, model random effect. 21 Pengujian yang
dilakukan untuk memilih model regresi yang
terbaik adalah uji Chow, uji Hausman, dan uji
Lagrange Multiplier.

Hasil uji Chow menunjukkan bahwa
probabilitas cross-section F dan cross-section chisquare adalah sebesar 0,0000. Angka ini lebih kecil
dari tingkat signifikansi, yaitu sebesar 5%.
Kesimpulan yang diambil dari uji Chow ini adalah
model fixed effect lebih baik daripada model
common effect.

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai
probabilitas chi-square yang signifikan, yakni
sebesar 0,0033. Angka ini lebih kecil dari tingkat
signifikansi, yaitu 5%. Oleh karena itu, kesimpulan
dari uji Hausman adalah estimasi dengan
menggunakan model fixed effect lebih baik
daripada model random effect.
Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman,
model data panel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah model fixed effect. Dalam penelitian ini,
uji Lagrange Multiplier tidak digunakan karena uji
21

D. Nachrowi dan Hardius Usman, Pendekatan
Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis
Ekonomi dan Keuangan, (Jakarta: Lembaga
Penerbit
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Indonesia, 2006).
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Chow dan uji Hausman menunjukan model yang
paling tepat adalah model fixed effect.
4.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis
dengan menggunakan analisis regresi linier
berganda, dilakukan uji asumsi klasik pada model
penelitian tersebut berupa uji normalitas,
multikolinearitas,
autokorelasi,
dan
heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan
variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian
telah memenuhi uji asumsi klasik.
4.3. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan
hasil
analisis
regresi
sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1,
didapatkan nilai koefisien determinasi (Adjusted Rsquared) sebesar 0,8229. Hal ini menunjukkan
bahwa variasi variabel bebas yang digunakan
mampu menjelaskan sebesar 82,29% variabel
terikat. Sedangkan 17,71% dijelaskan oleh variabel
lain yang belum disertakan dalam penelitian ini.
Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Sumber: Output Eviews 7.2

4.4. Uji Hipotesis

Berdasarkan analisis regresi linier berganda,
diperoleh hasil uji hipotesis sebagai berikut:
1. Pengaruh kemandirian fiskal terhadap tingkat
pengangguran

Pengujian atas hipotesis yang telah dirumuskan
terkait pengaruh kemandirian fiskal daerah
dapat dilihat melalui hasil uji t atas variabel
PAD. Derajat kebebasan untuk menghitung ttabel dihitung dengan formula df = n - k - 1 atau
60 - 7 - 1 = 52. Dengan mengacu pada tabel titik
persentase distribusi-t, maka nilai t-tabel dalam
penelitian ini adalah 2,00665.

Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai absolut
t-hitung variabel PAD sebesar 3,686860. Angka
ini lebih besar daripada nilai t-tabel penelitian
ini. Selain itu, nilai probabilitas t-tabel variabel
PAD lebih kecil daripada tingkat signifikansi.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
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PAD berpengaruh
terhadap TPT.

negatif

dan

signifikan

Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis Ha1 dan
dapat dikatakan bahwa setiap seratus miliar
Rupiah PAD yang dihasilkan akan menurunkan
tingkat pengangguran sebesar 0,15%. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Muda,
et al. (2013). Pengaruh negatif PAD terhadap
tingkat pengangguran menunjukkan bahwa
pengelolaan PAD sudah diarahkan sesuai
dengan fungsi alokasi APBD, yaitu untuk
mengurangi pengangguran, sebagaimana yang
diamanatkan oleh UU No. 33 Tahun 2004.
Kemampuan pemerintah daerah mengelola
PAD merupakan gambaran keberhasilan
pemerintah daerah dalam meningkatkan
kemandirian fiskal.

Peningkatan kemandirian fiskal yang dicapai
oleh pemerintah daerah menandakan bahwa
pelaksanaan desentralisasi fiskal telah berjalan
dengan
baik
dan
mampu
mengatasi
permasalahan sosial ekonomi masing-masing
daerah, khususnya masalah pengangguran.
Kemandirian fiskal merupakan cerminan dari
keberhasilan daerah dalam menggali potensi
sumber-sumber
keuangan
sendiri.
Pengembangan
potensi
tersebut
akan
menciptakan PAD yang berguna untuk
meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, PAD dapat
digunakan untuk mendanai pelaksanaan
otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.
PAD digunakan untuk membiayai urusan
pemerintahan agar sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal. Pelayanan publik yang baik
akan mendorong tumbuhnya kesejahteraan
masyarakat dan memangkas birokrasi yang
rumit seperti dalam hal pemberian izin
mendirikan usaha. Hal ini akan meningkatkan
ketertarikan investor untuk menanamkan
modal di daerah, sehingga lapangan kerja dan
kesempatan kerja akan meningkat, sedangkan
tingkat pengangguran menurun.

2. Pengaruh penyaluran dana
terhadap tingkat pengangguran

perimbangan

Pengujian atas hipotesis yang telah dirumuskan
terkait pengaruh penyaluran dana perimbangan
dapat dilihat melalui hasil uji t atas variabel
DAU, DAK, dan DBH. Pengujian ini dilakukan
untuk membuktikan hipotesis Ha2, Ha3, dan Ha4.

Nilai absolut t-hitung atas variabel DAU adalah
sebesar 0,733147 dan DAK sebesar 0,353779.
Kedua nilai tersebut lebih kecil dari nilai t-tabel
dan nilai probabilitas t-hitung kedua variabel
tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi
yang telah ditetapkan, yaitu 5%, sehingga dapat
disimpulkan bahwa DAU dan DAK tidak
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mempunyai pengaruh signifikan terhadap TPT.
Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis Ha2 dan
Ha3.

Dengan mengacu pada hasil penelitian, DAU
tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap tingkat pengangguran. Padahal sejak
tahun 2001, DAU merupakan instrumen utama
dana perimbangan yang secara rutin disalurkan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dengan nilai yang terus meningkat setiap tahun.

Tidak berpengaruhnya DAU terhadap tingkat
pengangguran disebabkan karena 80 persen
dari nilai DAU digunakan untuk belanja rutin.
Selain itu, pada setiap penentuan DAU terdapat
alokasi dasar, dimana alokasi dasar dihitung
berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil
Daerah, sebagaimana yang dinyatakan pada
Pasal 27 Ayat (2) UU No. 33 Tahun 2004.

Menurut laporan The Asia Foundation (2011),
porsi belanja pegawai pada DAU yang
digunakan untuk membayar gaji pegawai
pemerintah daerah terus meningkat. Oleh
karena itu, alokasi DAU yang digunakan untuk
belanja pegawai tersebut tidak mampu
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan
masyarakat secara keseluruhan, khususnya
untuk mengurangi pengangguran.

Penelitian yang dilakukan oleh Decentralization
Support Facility (2010), Shah, et al. (2012) dan
Tim Asistensi Desentralisasi Fiskal (2012)
menyimpulkan bahwa pemerintah pusat perlu
memperbaiki formula DAU yang digunakan saat
ini dalam menentukan besaran DAU yang harus
disalurkan oleh pemerintah pusat. Formulasi
DAU yang digunakan saat ini dianggap masih
lemah karena belum mampu memperbaiki
kesenjangan fiskal antardaerah, sebagaimana
tujuan
dari
penyaluran
DAU
sebagai
equalization grant.
Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa DAK
tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
pengangguran. Hasil ini menunjukkan bahwa
manfaat DAK dalam membiayai kebutuhan
belanja pemerintah daerah guna menstimulus
turunnya tingkat pengangguran masih belum
optimal.

Salah satu penyebab belum optimalnya DAK
dalam menurunkan tingkat pengangguran
adalah karena pencairan DAK oleh pemerintah
daerah lebih banyak dilakukan pada bulan
Desember, sebagaimana yang dilaporkan oleh
Decentralization Support Facility (2010). Pada
periode
Januari
2007-November
2007,
penyaluran DAK baru mencapai 59,1%,
sedangkan pada tanggal 31 Desember 2007
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penyaluran sudah mencapai 95%. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam bulan Desember
pencairan melonjak hingga 35,9%. Hal ini juga
terjadi untuk DAK Tahun Anggaran 2008 dan
2009, sebagaimana yang dinyatakan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(2011), bahwa penyerapan DAK secara besarbesaran terjadi di akhir tahun. Hal ini terlihat
pula dari penyampaian Laporan Realisasi
Penyerapan DAK yang terdiri atas Tahap I, II
dan III yang dilakukan pada bulan November
dan Desember.

Keterlambatan
pencairan
DAK
dapat
disebabkan karena keterlambatan pemerintah
daerah dalam menetapkan peraturan daerah
yang berkaitan dengan pencairan DAK.
Birokrasi yang panjang dalam proses
administrasi juga menghambat percepatan daya
serap DAK yang akan digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

Keterlambatan pencairan DAK mengakibatkan
penggunaan DAK untuk membiayai belanja
pemerintah pada tahun yang bersangkutan
belum maksimal, sehingga manfaat dari
penyaluran DAK belum memiliki pengaruh yang
signifikan
terhadap
penurunan
tingkat
pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah
daerah seharusnya mengatur pencairan DAK
dengan lebih baik, sehingga DAK tersebut dapat
segera
digunakan
untuk
membiayai
pengeluaran
pemerintah
dalam
rangka
meningkatkan pelayanan publik, khususnya
untuk mengentaskan masalah pengangguran.

Nilai absolut t-hitung DBH sebesar 2,523845.
Angka ini lebih besar daripada nilai t-tabel dan
nilai probabilitasnya lebih kecil daripada
tingkat signifikansi. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa DBH berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap TPT. Hasil ini sesuai
dengan hipotesis Ha4 dan dapat dikatakan
bahwa setiap seratus miliar rupiah DBH yang
diterima
akan
menurunkan
tingkat
pengangguran sebesar 0,1%. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian Muda, et al. (2014), yang
membuktikan pengaruh negatif dan signifikan
dari DBH terhadap tingkat pengangguran.
DBH disalurkan kepada daerah berdasarkan
angka persentase tertentu yang didasarkan atas
daerah penghasil. DBH memiliki peran yang
besar dalam mendorong dan mengurangi
ketidakseimbangan vertikal antara pemerintah
pusat dan daerah. Fungsi DBH sebagai block
grant memberikan kewenangan penggunaan
sepenuhnya kepada pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dapat menggunakannya
untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah
sesuai dengan kebutuhan daerah, termasuk
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
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nilai t-tabel dan nilai probabilitas t-tabel
variabel tersebut lebih besar dari tingkat
signifikansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa
belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan
terhadap TPT. Hasil ini tidak sesuai dengan
hipotesis Ha5 yang telah dirumuskan dan
menunjukkan bahwa belanja pegawai belum
mampu
menstimulus
turunnya
tingkat
pengangguran, meskipun anggaran belanja
pegawai semakin meningkat setiap tahun
dengan porsi yang cukup besar dalam anggaran
pemerintah daerah.

daerah dan meningkatkan permintaan tenaga
kerja.

Selain itu, hal lain yang mendukung hasil
penelitian bahwa DBH berpengaruh signifikan
terhadap tingkat pengangguran adalah adanya
DBH Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan
untuk mengurangi pengangguran. Hal itu diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 20
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan No. 84 Tahun 2008 tentang
Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau dan
Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi DBH Cukai
Hasil Tembakau. Provinsi di Wilayah Sumatera
yang menerima DBH Cukai Hasil Tembakau
adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan
Kepulauan Riau.

Pengaruh belanja pegawai yang tidak signifikan
terhadap tingkat pengangguran dikarenakan
belanja pegawai lebih banyak dinikmati oleh
pegawai negeri sipil daerah. Oleh karena itu,
peningkatan belanja pegawai yang dikeluarkan
oleh pemerintah daerah belum mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan.

Latar belakang dari pemberian DBH tersebut
adalah karena adanya beberapa regulasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah yang berdampak
pada operasional industri tembakau, antara lain
Peraturan Menteri Keuangan No. 200 Tahun
2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan
dan Pencabutan No. Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan
Importir Hasil Tembakau. Peraturan tersebut
mensyaratkan luas bangunan yang digunakan
sebagai tempat untuk mendirikan usaha
minimal seluas 200 meter persegi. Hal ini
mengakibatkan penutupan tempat usaha
dengan luas kurang dari yang disyaratkan
tersebut, sehingga tenaga kerja pabrik tersebut
harus kehilangan pekerjaan.

Nilai absolut t-hitung atas variabel BBJ adalah
sebesar 3,795681. Nilai ini lebih besar daripada
nilai t-tabel dan nilai probabilitas t-tabel
variabel tersebut lebih kecil dari tingkat
signifikansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa
belanja barang dan jasa mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap TPT, atau dapat
dikatakan bahwa setiap seratus miliar Rupiah
belanja barang dan jasa yang dikeluarkan, akan
menaikkan tingkat pengangguran sebesar
0,09%. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis
Ha6 dan menunjukkan bahwa semakin besar
belanja barang dan jasa, tingkat pengangguran
terbuka semakin meningkat. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian Murwirapachena, et al.
(2013) dan Akhmad, et al. (2013), yang
membuktikan
bahwa
pengeluaran
atas
konsumsi barang dan jasa pemerintah terbukti
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pengangguran, serta merekomendasikan agar
pemerintah mengurangi belanja barang dan
jasa, dan menambah belanja modal yang
terbukti lebih efektif dalam menurunkan
tingkat pengangguran.

Oleh karena itu, untuk mengatasi peningkatan
pengangguran tersebut pemerintah pusat
menyalurkan insentif bagi pemerintah daerah
berupa DBH Cukai Hasil Tembakau kepada
pemerintah daerah. Penggunaan DBH Cukai
Hasil Tembakau ini diarahkan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah dalam kegiatan
pembinaan tenaga kerja yang terkena dampak
penutupan
usaha
tembakau.
Kegiatan
pemerintah
tersebut
berupa
pelatihan
keterampilan kepada penganggur dan bantuan
modal kerja, sehingga penganggur dapat
memperoleh
pekerjaan
dan
tingkat
pengangguran akan menurun.

Kenaikan belanja barang dan jasa pemerintah
daerah
akan
berdampak
terhadap
meningkatnya permintaan barang dan jasa.
Friedman menyatakan bahwa peningkatan
permintaan barang dan jasa menyebabkan
kenaikan harga dan biaya faktor-faktor
produksi, antara lain upah bagi tenaga kerja. 22
Hal
ini
mengakibatkan
peningkatan
pengangguran karena perusahaan mengurangi

3. Pengaruh alokasi belanja daerah terhadap
tingkat pengangguran

Pengujian atas hipotesis yang telah dirumuskan
terkait pengaruh alokasi belanja pemerintah
daerah terhadap tingkat pengangguran dapat
dilihat melalui hasil uji-t atas variabel BPG, BBJ,
dan BMD. Pengujian ini dilakukan untuk
membuktikan hipotesis Ha5, Ha6, dan Ha7.

Nilai absolut t-hitung atas variabel BPG adalah
sebesar 0,900472. Nilai ini lebih kecil daripada

22

Milton Friedman, “The Role of Monetary Policy”,
The American Economic Review, 1968, Vol. 58,
hlm. 1-17.
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tenaga kerja sebagai akibat dari kenaikan upah
tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah daerah
perlu mengurangi anggaran belanja barang dan
jasa untuk mengurangi tingkat pengangguran.
Penghematan yang dilakukan atas belanja
barang dan jasa selanjutnya dapat dialokasikan
untuk keperluan belanja modal.

Nilai absolut t-hitung atas variabel BMD sebesar
3,059663. Nilai ini lebih besar daripada nilai ttabel. Selain itu, nilai probabilitas t-tabel
variabel tersebut lebih kecil dari tingkat
signifikansi yang digunakan dalam penelitian
ini, yaitu sebesar 5%, sehingga dapat
disimpulkan bahwa belanja modal mempunyai
pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT,
atau dapat dikatakan bahwa setiap seratus
miliar Rupiah belanja modal yang dikeluarkan,
akan menurunkan tingkat pengangguran
sebesar 0,08%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis
Ha7 dan menunjukkan bahwa belanja modal
yang diperoleh mampu menstimulus turunnya
tingkat pengangguran pada time lag dua tahun.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian
Murwirapachena, et al. (2013) dan Akhmad, et
al. (2013), yang menyebutkan bahwa belanja
modal memiliki pengaruh yang negatif dan
signifikan
terhadap
pengangguran
dan
merekomendasikan
agar
pemerintah
meningkatkan belanja modal.

Penggunaan time lag dua tahun pada variabel
belanja
modal
dalam
penelitian
ini
menunjukkan bahwa belanja modal dalam
menurunkan tingkat pengangguran diperlukan
waktu dua tahun. Hal ini terjadi karena dalam
upaya meningkatan kualitas hidup masyarakat
dan kemajuan daerah melalui alokasi belanja
modal, dibutuhkan waktu untuk proses
pengadaan,
pembangunan,
penggunaan,
pemanfaatan dan pada akhirnya berpengaruh
terhadap tingkat pengangguran di Wilayah
Sumatera.

Belanja modal yang dikeluarkan oleh
pemerintah
daerah
ditujukan
untuk
pembangunan infrastruktur, sarana dan
prasarana yang dibutuhkan di Wilayah
Sumatera. Infrastruktur serta sarana dan
prasarana yang baik akan meningkatkan
ketertarikan investor untuk menanamkan
modalnya. Peningkatan investasi Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) di Wilayah
Sumatera selama periode 2008 s.d. 2013 dapat
dilihat pada Grafik 3.
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Grafik 3. Realisasi Investasi PMDN di
Sumatera
(dalam miliar Rupiah)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2013)

Realisasi investasi PMDN di Wilayah Sumatera
pada tahun 2013 mencapai 22.913,76 miliar
Rupiah. Peningkatan investasi PMDN ini juga
diikuti
dengan
peningkatan
investasi
Penanaman Modal Asing (PMA), sebagaimana
dapat dilihat pada Grafik 4, yang pada tahun
2013 mencapai angka USD 3.395,3 juta.
Grafik 4. Realisasi Investasi PMA di
Sumatera

(dalam juta USD)

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2013)

Semakin banyak investor yang menanamkan
modalnya di daerah maka jumlah lapangan
kerja akan meningkat. Peningkatan lapangan
pekerjaan akan memberi kesempatan kerja,
sehingga tingkat pengangguran akan menurun.
Berdasarkan uraian di atas, pemerintah daerah
perlu meningkatkan alokasi belanja daerah
untuk keperluan belanja modal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah
dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan
pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa
kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai
berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap
tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan
bahwa penggunaan PAD oleh pemerintah
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daerah mendorong peningkatan pelayanan
publik
serta
tumbuhnya
kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan porsi PAD dalam
pendapatan daerah sesuai dengan tujuan
desentralisasi fiskal yaitu untuk meningkatkan
kemandirian fiskal daerah.

2. Penyaluran dana perimbangan belum cukup
efektif dalam mengatasi pengangguran. Secara
parsial, DAU tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal
ini dikarenakan sebagian besar DAU digunakan
untuk belanja rutin dan membayar gaji pegawai
negeri sipil daerah. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa DAK tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat
pengangguran. Hal ini dikarenakan terjadinya
keterlambatan pencairan DAK dan lonjakan
pencairan DAK yang terfokus di akhir tahun,
sehingga DAK tidak dapat segera digunakan
oleh pemerintah daerah untuk membiayai
pengeluaran pemerintah. Dana Bagi Hasil
(DBH) memiliki pengaruh yang negatif dan
signifikan terhadap tingkat pengangguran.
Adanya pemberian DBH Cukai Hasil Tembakau
bertujuan untuk mengurangi pengangguran.
3. Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa
alokasi belanja daerah belum sepenuhnya
diarahkan untuk mengatasi pengangguran.
Peningkatan belanja pegawai tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap tingkat
pengangguran karena belanja pegawai lebih
banyak dinikmati oleh pegawai negeri sipil
daerah, bukan rakyat secara langsung. Selain
itu, peningkatan belanja pegawai berdampak
pada berkurangnya alokasi belanja modal yang
terbukti lebih efektif dalam mengurangi tingkat
pengangguran.
Hasil
penelitian
juga
menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap tingkat pengangguran. Kenaikan
belanja barang dan jasa pemerintah berdampak
terhadap kenaikan harga dan biaya faktorfaktor produksi, antara lain upah tenaga kerja.
Hal
ini
mengakibatkan
peningkatan
pengangguran karena perusahaan mengurangi
tenaga kerja terkait peningkatan upah tersebut.
Belanja modal memiliki pengaruh negatif dan
signifikan terhadap tingkat pengangguran.
Infrastruktur yang baik akan meningkatkan
ketertarikan investor untuk menanamkan
modalnya sehingga lapangan kerja meningkat
dan pengangguran menurun.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang
dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah
pusat
sebaiknya
mempertimbangkan perbaikan formulasi DAU
bagi pemerintah daerah agar dana yang
disalurkan dapat lebih berguna untuk
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan.

2. Pemerintah daerah harus mengatur pencairan
DAK dengan lebih baik agar tidak terjadi
penumpukan di akhir tahun dan dana yang
telah disiapkan oleh pemerintah pusat dapat
segera digunakan.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan
pengeluaran untuk belanja modal dan
mengurangi belanja barang dan jasa untuk
mengurangi tingkat pengangguran.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
6.1. Implikasi

Implikasi kebijakan yang dapat disimpulkan
berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang
diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah
pusat
sebaiknya
mempertimbangkan perbaikan formulasi DAU
dengan menghilangkan alokasi dasar yang
digunakan untuk belanja pegawai, agar DAU
dapat dialokasikan untuk belanja lain yang
lebih
berguna
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Pemerintah daerah harus mengatur pencairan
DAK dengan lebih baik agar tidak terjadi
penumpukan di akhir tahun dan dana yang
telah disiapkan oleh pemerintah pusat dapat
segera digunakan.

3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan
pengeluaran untuk belanja modal dan
mengurangi belanja barang dan jasa untuk
mengurangi tingkat pengangguran.

6.2. Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa
keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian
kurang optimal. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini belum menyertakan variabel
bebas sumber pendanaan APBD lainnya seperti
pinjaman daerah dan belanja daerah lainnya
seperti belanja bantuan dan subsidi.

2. Objek penelitian yang digunakan untuk
penelitian hanya mencakup provinsi-provinsi di
Wilayah Sumatera. Penelitian selanjutnya
sebaiknya
menambah
variabel
yang
diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat
pengangguran dan mengangkat objek penelitian
wilayah-wilayah lain di Indonesia.
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ARTI LOGO JURNAL

Gedung bersejarah yang dirancang pada masa Daendels dan diselesaikan pada tahun 1928 dan
merupakan bagian induk istana pada masa itu, dan saat ini menjadi bagian dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dijadikan maskot pada logo Jurnal Ilmiah Perbendaharaan, dimaksudkan untuk
mengilustrasikan rumah/ gelanggang/ wahana [San.:śāsana] dalam melakukan olah-rasa/ berdialog/
bermufakat [San.:bhāwa rasa] yang berkelanjutan (sustainable) dalam mengawal nilai- nilai kebijakan
[San.:abyāsa].

Simbol bulir padi emas yang berisi melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Direktorat
Jenderal Perbendaharaan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, diantaranya adalah learning
organization dan research-based policy.

Warna emas pada gambar gedung perbendaharaan dan bulir padi melambangkan bahwa nilai-nilai yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan
publik yang semakin baik (continuous improvement) untuk kesejahteraan masyarakat.
Warna dasar biru dengan bingkai perisai melambangkan keteguhan dalam melaksanakan tugas
berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, dengan selalu mengembangkan inovasi dan
improvement yang berkelanjutan.

Tulisan “Indonesian Treasury Review” pada bagian atas bingkai menunjukkan nama Jurnal Ilmiah
Perbendaharaan, yang merupakan jurnal ilmiah dengan tema sentral pengkajian di bidang:
Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik.

Motto pada logo bertuliskan Bahasa Latin [L.]: ⌜adæquatio intellectûs nostri cum rê⌟ yang
diterjemahkan dalam Bahasa Inggris [Eng.]: ⌜conformity of our minds to the fact⌟; yang dalam Bahasa
Indonesia merupakan ⌜kesesuaian antara apa yang kita pikirkan terhadap fakta⌟. Motto ini digunakan
dalam epistemology [Cabang Ilmu Filsafat tentang hakikat ilmu pengetahuan] terkait pemahaman [Eng.]:
⌜the nature of understanding⌟ : adalah fenomena alamiah tentang paham/ persepsi/ pengetahuan/
pemikiran rasional.

LAMPIRAN

Indonesian Treasury Review Vol.1, No.2, 2016, Hal. 101.1-101.12
Halaman 101.7

Petunjuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah

1. Persyaratan penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk dapat diterima/ dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah
Perbendaharaan adalah:
a. Menyampaikan Karya Tulis Ilmiah baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
b. Surat pernyataan orisinalitas Karya Tulis Ilmiah yang bermaterai Rp6.000,00 yang menjelaskan
bahwa Karya Tulis Ilmiah berkenaan merupakan hasil karya sendiri/ tidak merupakan plagiat baik
sebagian maupun seluruhnya, dan karya tulis tersebut belum pernah dipublikasikan/ sedang dalam
proses publikasi pada jurnal/ media manapun;
c. Menyampaikan Lembar Penjelasan Karya Tulis Ilmiah;
d. Formulir Identitas Penulis (Curriculum Vitae);
Format formulir pada huruf a s.d. d sebagaimana terlampir.

2. Karya Tulis Ilmiah yang diajukan diketik dengan program Microsoft Word atau program pengolah kata
sejenis dan disimpan dalam format docx berikut ketentuannya:
a. Menggunakan huruf Cambria, ukuran 10, judul menggunakan huruf Cambria ukuran 14, spasi
tunggal;
b. Dicetak pada kertas A4 dengan jumlah 20 s.d. 30 halaman, margin atas 2,5 cm, bawah 2 cm, kanan 2
cm, dan kiri 2,5 cm;
c. Diserahkan dalam bentuk hardcopy/ cetak sebanyak 1 eksemplar beserta softcopy-nya yang dapat
dikirimkan melalui e-mail ke alamat: jurnal.djpbn@gmail.com.

3. Karya Tulis Ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika Karya Tulis Ilmiah hasil
penelitian adalah:
a. Judul
Penulisan judul tidak lebih dari 14 kata, dicetak dengan huruf kapital, center, Cambria 14, Bold.

b. Nama Penulis
Nama Penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan
penelitian. Dalam hal Karya Tulis Ilmiah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan
penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis utama wajib
mencantumkan alamat korespondensi dan/ atau alamat e-mail.

c. Abstrak disertai kata kunci
1. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Panjang
masing-masing abstrak tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Indonesia dan 200 kata dalam
bahasa Inggris yang disertai dengan 3-5 kata kunci. Abstrak minimal berisi judul, tujuan, metode
dan hasil penelitian.
2. Penulisan Abstrak yang berbahasa Inggris mengacu pada kaidah penulisan abstrak karya ilmiah
yang berlaku umum secara internasional. Dalam hal penerjemahan abstrak bahasa Indonesia ke
dalam bahasa Inggris, penulis tidak diperkenankan melakukan copy-paste langsung dari software/
aplikasi/ web penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi, dalam hal terdapat kesulitan dalam
melakukan penerjemahan, direkomendasikan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun
biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab Penulis Karya Tulis
Ilmiah.

d. Pendahuluan
Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan (jika dipandang
perlu) organisasi penulisan Karya Tulis Ilmiah.

e. Kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis
Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk
mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset.

LAMPIRAN
Halaman 101.8

Indonesian Treasury Review Vol.1, No.2, 2016, Hal. 101.1-101.12

f. Metode riset/ penelitian
Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel,
dan metode analisis data.

g. Hasil dan pembahasan
Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan.

h. Kesimpulan
Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau
berupa intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf.

i. Implikasi dan keterbatasan
Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan
peneliti untuk riset yang akan datang.
j. Daftar Pustaka
Memuat sumber-sumber pustaka atau referensi yang dikutip di dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah.
Hanya sumber yang dijadikan referensi dalam karya tulis ilmiah yang dimuat dalam daftar referensi
ini. Untuk keseragaman penulisan, Daftar Pustaka ditulis sesuai dengan format American Psychological
Association (APA).

k. Lampiran
Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan.

4. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan
Karya Tulis Ilmiah atau merujuk pada peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor
04/E/2012. Karya Tulis Ilmiah berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia Yang Disempurnakan dan istilah-istilah yang telah dibakukan oleh Pusat Bahasa.

5. Semua Karya Tulis Ilmiah ditelaah secara anonim oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari (peer-reviewer)
yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi Jurnal ITRev menurut bidang kepakarannya. Penulis Karya Tulis
Ilmiah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atau revisi Karya Tulis Ilmiah atas dasar
rekomendasi/ saran dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. Kepastian pemuatan atau penolakan Karya
Tulis Ilmiah akan diberitahukan secara tertulis.
6. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan, penggunaan software/ aplikasi komputer untuk
pembuatan Karya Tulis Ilmiah atau hal lainnya yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) yang dilakukan oleh Penulis, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul, menjadi
tanggung jawab penuh Penulis Karya Tulis Ilmiah.
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SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Penulis Karya Tulis Ilmiah

: …………………………………………...…………

NIP / NRM/ No. Identitas Lain

: ……………………………….……………..………

Jabatan

: …………………………………………...…………

Pangkat / Golongan (jika ada)

: ………………………………………...……………

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya susun dengan judul:
JUDUL MENGGUNAKAN HURUF TEBAL DAN KAPITAL

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya tulis orang/ lembaga
lain. Karya tulis ini juga belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau media lain dan akan diserahkan
kepada Indonesian Treasury Review untuk digandakan, diperbanyak dan/atau disebarluaskan. Apabila
dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana
diperlukan.

Materai
Rp6.000

…………….., ………………………..…..
Pembuat Pernyataan

...………………………………………

Catatan:
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com
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Halaman 101.10

FORMULIR
CURRICULUM VITAE PENULIS JURNAL ILMIAH PERBENDAHARAAN

Nama Lengkap
NIP/NRM
Tempat/Tgl Lahir
Pangkat/Golongan
Jabatan
Unit Organisasi
NPWP
E-mail
No. HP
No. Rekening
Jenjang

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Foto
4x6

Bank …

Pendidikan Terakhir

Program Studi

Universitas

Cabang …
Tahun Lulus

Riwayat Pekerjaan
Jabatan

Unit Organisasi

Periode

Prestasi/ Penghargaan/ Award

Riwayat Tulisan yang Pernah Dimuat

Catatan:
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com
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LEMBAR PENJELASAN KARYA TULIS ILMIAH
Judul Karya Tulis
Beri tanda (√) pada ⊡ yang telah disediakan sesuai keadaan yang sebenarnya:
a.

Jenis Artikel

b.

Hubungan dan relevansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

 Penelitian
ini
telah
dilaksanakan
dan
berproses
___________________________
sampai
dengan
______________________________________________________________________

sejak

(tanggal/bulan/tahun)
(tanggal/bulan/tahun)

 Merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh pihak manapun.

 Ringkasan/ Short version Skripsi/ Thesis/ Disertasi karya sendiri dengan judul
___________________________________________________________________________________________________________________

 Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah sendiri yaitu (judul, kota penerbit: penerbit,
tahun)
_______________________________________________________________________________________________________
dengan
perubahan
pada
_______________________________________________________________________________________

 Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah pihak lain yaitu (judul, kota penerbit: penerbit,
tahun) _________________________________________________________________________________________________________
dengan
perubahan
pada
_______________________________________________________________________________________

c.
d.

e.

 Lainnya,
_____________________________________________________________________________________________
Tempat penulis melakukan Penelitian/Pemikiran pada artikel ini

 Dilaksanakan
di
____________________________________________________________________________

sebutkan:

(tempat/negara)

Pelaksanaan penelitian pada artikel ini merupakan bagian dari

 Pendidikan program _______________________________________________________________ (nama program studi)
di ____________________________________________________________________________ (nama Universitas dan
Negara)
 Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________

Sumber pembiayaan dalam melakukan Penelitian pada artikel ini adalah

 Sendiri __________________________________________________________________________________________________________
 Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________

Dengan ini saya menyatakan bahwa: data yang Saya isi pada formulir ini adalah benar adanya dan tanpa
rekayasa. Apabila dikemudian hari pernyataan Saya terbukti tidak benar, maka Saya bersedia menerima
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
………….., ……..…………………….
Penulis Artikel,

……………………………………
Catatan:
Softcopy Formulir ini
jurnal.djpbn@gmail.com

dapat

diperbanyak

sesuai

kebutuhan

dan

dapat

dimintakan

melalui

email:
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Etika Penulisan Jurnal Ilmiah Perbendaharaan
a. Standar Penulisan
Penulis Karya Tulis Ilmiah (scientific article) diharuskan menyajikan naskah karya tulis dengan
penggunaan metode ilmiah, disajikan dengan dukungan data yang valid, akurat dan menggunakan
analisis data untuk menyajikan suatu informasi yang dapat diterima secara akademis. Disamping itu,
Karya Tulis Ilmiah hendaknya disampaikan dengan didukungan referensi yang memadai sehingga
memungkinkan pembaca karya dimaksud melakukan replikasi (penelitian untuk menjawab penelitian
yang sama, diantaranya dengan maksud merefutasi/menggugurkan teori dengan rancangan yang lebih
kuat). Secara prinsip, Penulis dilarang melakukan tindakan yang tidak etis/ tidak dapat diterima oleh
values publik akademis dalam melakukan pengkajian/ penulisan Karya Tulis Ilmiah, sebagai contoh:
melakukan tindakan plagiarisme, penipuan, menyajikan naskah akademis yang tidak akurat, dan
tindakan lain yang tidak/ kurang etis.

b. Akses Data Penelitian
Penulis, dalam situasi dan kondisi tertentu dapat diminta oleh pihak Editor untuk menyediakan data
mentah/data yang belum diolah dan data setelah diolah untuk keperluan pelaksanaan penelaahan.
Untuk hal yang sama, Penulis harus dapat menyediakan akses kepada publik untuk keperluan klarifikasi
atas akurasi data. Penulis harus dapat menjelaskan secara teknis data yang dipergunakan dalam hal
terdapat pihak-pihak yang mempertanyakan akurasi data, sehingga Penulis harus menyimpan data
dimaksud dalam jangka waktu yang wajar setelah publikasi dilaksanakan.
c. Orisinalitas dan Plagiarisme
Penulis harus memastikan bahwa hasil kerja yang disajikan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah merupakan
hasil kerja yang original, dan dapat diterima/diakui oleh semua pihak. Dalam hal menyampaikan suatu
kutipan atas hasil karya/statement pihak lain, maka Penulis diwajibkan menyampaikan referensi yang
akurat sehingga tidak menyalahi ketentuan terkait pelanggaran hak cipta. Dalam prakteknya, terdapat
berbagai macam bentuk plagiarisme, diantaranya: menyalin/menulis kembali bagian yang secara
substantif merupakan hasil karya orang lain tanpa menyebutkan referensi yang seharusnya atau
melakukan klaim atas hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Hal yang sama diberlakukan untuk
kasus self-plagiarism atau oto-plagiarisme yaitu mengutip hasil atau statement hasil karya sendiri yang
sudah dipublikasikan tanpa menyebutkan sumbernya.
d. Ketentuan Pengiriman Tulisan
Penulis tidak diperkenankan melakukan publikasi/ proses publikasi suatu naskah Karya Tulis Ilmiah
yang sama kepada lebih dari satu jurnal/media yang lain. Untuk itu, Penulis diwajibkan memberikan
pernyataan di atas meterai Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah tersebut merupakan
karya tulis original dan tidak sedang/pernah dipublikasikan pada jurnal/media lainnya.
e. Pencantuman Sumber Referensi
Penulis diwajibkan memuat/ menyampaikan pengakuan dengan benar atas hasil karya orang lain pada
Karya Tulis Ilmiah berkenaan. Penulis dalam hal ini menyebutkan publikasi yang berpengaruh dalam
penyusunan karyanya. Informasi yang diperoleh secara pribadi, seperti halnya interview, korespondensi
atau diskusi dengan pihak ketiga, tidak boleh dipergunakan atau dilaporkan tanpa izin tertulis dari
sumber informasi berkenaan.
f. Authorship Tulisan
Adanya penegasan para pihak yang memberikan kontribusi signifikan (authorship) dalam penulisan
Karya Tulis Ilmiah. Penulis adalah orang yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap
konsepsi, desain, metode penelitian, eksekusi di dalam penulisan, atau interpretasi dalam suatu
pengkajian, semua pihak dalam memberikan kontribusi signifikan dicantumkan sebagai co-author.
Penulis korespondensi harus memastikan bahwa semua co-author telah dicantumkan dalam naskah
Karya Tulis Ilmiah, dan semua co-author telah membaca dan menyetujui versi akhir atas karya tersebut
serta telah menyetujui pengajuan naskah untuk publikasi.
g. Kesalahan dalam Tulisan yang Dipublikasikan
Dalam hal Penulis menemukan suatu kesalahan yang signifikan atau ketidaktepatan atas karya yang
telah dipublikasikan, maka Penulis bertanggung jawab untuk memberitahukan kesalahan tersebut
kepada Editor. Hal yang dapat/ dimungkinkan untuk dilakukan adalah Penulis bekerjasama dengan
Editor melakukan penarikan kembali atau memperbaiki tulisan tersebut. Jika sumber informasi atas
suatu permasalahan/ kesalahan tersebut berasal dari pihak ketiga, maka Penulis bertanggung jawab
untuk dapat menarik kembali/ melakukan koreksi atas tulisan tersebut atau memberikan bukti kepada
Editor terkait ketepatan karya ilmiah dimaksud.

