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KATA PENGANTAR

Penerbitan “Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publik” (ITRev), Volume 2 Nomor 1, 2017 sebagai media jurnal ilmiah bertujuan untuk dapat memberikan
inspirasi bagi terwujudnya transformasi tata kelola Sistem Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan
Publik yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan values organisasi yang menekankan learning organization
untuk selalu bertransformasi menjadi yang terbaik dalam pengelolaan perbendaharaan Negara sebagaimana
visi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu to be a world-class state treasury manager.
Dasar penerbitan ITRev adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP269/PB/2016 dan memiliki International Standard Serial Number (ISSN) No.2527-2721. Hal yang hendak
disasar dalam penerbitan ITRev adalah pengembangan budaya ilmiah dalam keorganisasian yang
mengedepankan nilai research-based policy. Budaya kerja dimaksud menempatkan penelitian dan
pengembangan (research and development) sebagai piranti dalam menetaskan simpul-simpul gagasan strategis
dan inovasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari output dan outcome.
Orientasi outward-looking diperlukan untuk mengakomodasi dinamika modernisasi tata kelola
Perbendaharaan dan Keuangan Negara yang sangat dinamis guna memperkaya perspektif dan spektrum
keorganisasian yang andal. Mengimitasi konsepsi business-like governance ke dalam tata kelola publik untuk
mewujudkan suatu konsepsi kaizen — suatu kreasi nilai continuous improvement, ITRev diharapkan dapat
memberikan peran dalam mewadahi dialog, komunikasi, sosialisasi, edukasi dan kulturisasi dalam suatu
kerangka perspektif ilmiah sebagai upaya mengakselerasi transformasi kelembagaan. ITRev Volume 2 Nomor
1, 2017 ini mengangkat beberapa karya tulis ilmiah diantaranya:
1.

Analisis Kerentanan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2012 - 2014: Penelitian ini bertujuan
menganalisis tanda-tanda yang menunjukan kerentanan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), melihat
BLU yang berkinerja baik dan mengevaluasi kinerja BLU. Penelitian dilakukan terhadap 128 BLU dengan
menggunakan metode regresi logit dan variabel yang berpengaruh meliputi EQUITY, ADMIN dan MARGIN.
Hasil studi ini merekomendasikan analisis kerentanan keuangan dimasukan sebagai salah satu cara dalam
menilai kinerja BLU terutama kinerja keuangan.

2.

Persistensi Inflasi Regional di Sulawesi Selatan: Menganalisis tingkat persistensi inflasi di Sulawesi
Selatan dengan menggunakan data time series triwulanan tahun 2006 – 2016 dari publikasi Bank Indonesia dengan
pendekatan Univariate Autoregressive (AR) Model. Persistensi inflasi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh shock

yang terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (administered price) dan
kelompok bahan makanan (volatile foods). Keberadaan TPID sebagai upaya mengoordinasikan kebijakan
moneter dan fiskal regional dalam mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif
terhadap inflasi regional.
3.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Beberapa hal yang
melatarbelakangi adalah ketidakkonsistenan hasil penelitian di berbagai negara, sulitnya pencapaian
target pertumbuhan ekonomi nasional, dan rendahnya rasio belanja modal terhadap PDB. Menggunakan
data time series selama 26 tahun mulai 1990 - 2015 di Indonesia, penelitian ini membuktikan pengaruh
iii

positif belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja operasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan variabel kontrol berupa inflasi.
4.

Determinan Penerimaan dan Belanja Daerah: Studi Pada 10 Provinsi di Indonesia. Bertujuan menguji
determinan penerimaan dan belanja daerah di 10 Provinsi di Indonesia terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi penerimaan daerah meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan kurs.
Hasil pengujian dengan menggunakan data panel menggambarkan variabel PDRB tidak memiliki
pengaruh terhadap penerimaan daerah, variabel inflasi memiliki pengaruh yang negatif - signifikan dan
variabel kurs berpengaruh positif - signifikan serta variabel penerimaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja pemerintah daerah.

5.

Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN: Sukuk Negara menjadi bagian
instrumen pembiayaan anggaran sejak tahun 2008. Jumlah penerbitan Sukuk Negara mencapai Rp565
triliun sampai dengan bulan November 2016. Melalui kajian, penerbitan SBSN telah sesuai dengan tujuan
yaitu untuk membiayai defisit APBN dan pembangunan proyek-proyek pemerintah. Penerbitan Sukuk
Negara memberikan dampak posistif dalam perekonomian Indonesia, bermanfaat bagi pengembangan
keuangan syariah, mendorong pengelolaan Barang Milik Negara, meningkatkan porsi pembiayaan
infrastruktur dan menambah alternatif instrumen investasi. Karya tulis ini menggunakan metodologi
peneltian kualitatis deskriptif agar dapat memberikan hasil yang maksimal.

6.

Tinjauan Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai pada Belanja Bantuan Sosial: Studi Kasus Program Keluarga
Harapan. Bantuan Sosial merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk menanggulangi
kemiskinan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggali faktor-faktor
kesuksesan dalam sistem pembayaran non tunai dengan kasus Program Keluarga Harapan. Hasil
penelitian menunjukkan perlunya melakukan penyesuaian mekanisme pembayaran, peningkatan
pemahaman keuangan penerima bantuan, penggunaan NIK sebagai basis data, penyederhanaan
kelembagaan, integrasi program dan pengembangan sistem informasi bantuan sosial.
Substansi yang diangkat dalam ITRev Volume 2 Nomor 1, 2017 ini memiliki keragaman topik yang

diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif yang berkaitan secara langsung maupun tidak
langsung dalam pengembangan tugas pokok dan fungsi Perbendaharaan dan Keuangan Negara. Akhirnya, pada
kesempatan ini kami berharap ITRev ke depan senantiasa dapat memberikan kontribusi dalam meredesign
tata kelola Perbendaharaan dan Keuangan Negara yang modern serta memenuhi kaidah best practices.

Dewan Redaksi ITRev
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1. PENDAHULUAN

diterimanya tanpa harus menyetorkan ke Kas
Negara.

1.1. Latar Belakang
Reformasi keuangan negara di Indonesia
dimulai pada tahun 2003 dengan diterbitkannya
paket undang-undang (UU) keuangan negara,
yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Salah satu
bentuk reformasi keuangan negara adalah satuan
kerja (satker) pemerintah boleh menggunakan
pendapatan yang diterima dari masyarakat, untuk
langsung dibelanjakan tanpa harus disetor ke Kas
Negara terlebih dahulu. Sebelum adanya
reformasi keuangan negara ini, satker harus
menyetorkan pendapatan yang diterima dari
masyarakat ke Kas Negara, dan apabila ingin
menggunakan dana tersebut, maka satker
tersebut harus meminta ijin penggunaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke
Menteri Keuangan. Satker pemerintah yang
diberikan keistimewaan dalam hal penggunaan
pendapatannya secara langsung adalah Badan
Layanan Umum (BLU) sebagaimana diatur dalam
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara Pasal 68 Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum. BLU merupakan instansi di
lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Dalam menjalankan kegiatannya, BLU
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (PPK-BLU) yaitu pola pengelolaan
keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan negara pada
umumnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(BLU) yang merupakan peraturan turunan dari
UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
Fleksibilitas yang diberikan kepada BLU
dalam hal pengelolaan keuangannya, yaitu:
1.

Pendapatan dapat digunakan langsung. Tidak
seperti instansi pemerintah yang lain,
dimana setelah menerima pendapatan yang
diterima langsung disetorkan ke Kas Negara,
BLU dapat menggunakan pendapatan yang

2.

Pendapatan yang diterima dapat langsung
dibelanjakan dengan ambang batas tertentu
sesuai dengan kemampuan BLU.

3.

Pengelolaan kas. BLU dapat memanfaatkan
kas yang idle untuk ditempatkan pada
investasi yang mempunyai resiko rendah dan
hasil dari investasi tersebut menjadi hak
BLU.

4.

Pengelolaan piutang. BLU dapat memberikan
piutang usaha dan dapat menghapus piutang
yang tidak tertagih sampai jumlah tertentu.

5.

BLU dapat melakukan utang sampai batas
tertentu sesuai dengan kemampuan BLU.

6.

BLU dapat melakukan investasi jangka
pendek, untuk investasi jangka panjang harus
seijin Menteri Keuangan.

7.

Pengelolaan barang. BLU dapat menghapus
barang inventaris.

8.

BLU dapat diberikan remunerasi sesuai
tanggung jawab dan profesionalisme.
Remunerasi berasal dari pendapatan BLU.

9.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya,
apabila BLU memperoleh surplus, maka
surplus tersebut dapat digunakan pada tahun
berikutnya. Namun apabila BLU mengalami
defisit, maka defisit tersebut dapat
dimintakan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

10. Pegawai BLU terdiri dari pengawai negeri
sipil (PNS) dan profesional non PNS.
11. BLU melalui Kementerian/ Lembaga yang
menjadi induk BLU-nya dapat mengusulkan
organisasi
dan
nomenklatur
dengan
persetujuan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara.
Dengan
pemberian
fleksibitas
yang
diberikan, BLU diharapkan mempunyai keleluasan
dalam
mengelola
sumber
daya
untuk
meningkatkan layanan. Agar BLU tetap berjalan
dalam
koridor
keuangan
Negara,
BLU
dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan
penganggarannya,
serta
dalam
pertanggungjawabannya. Untuk memastikan
bahwa fleksibilitas yang diberikan dapat
meningkatkan
layanan,
dan
pengendalian
terhadap perencanaan, penganggaran dan
pertanggungjawaban dapat dilakukan, maka
pembinaan terhadap BLU harus dilakukan.
Pembinaan terhadap BLU dilakukan oleh
Kementerian/ Lembaga dimana BLU yang
bersangkutan bernaung sebagai pembina teknis,
dan Kementerian Keuangan sebagai pembina
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keuangan, sesuai dengan Pasal 34 PP No. 23
Tahun 2005. Pembina teknis memastikan layanan
yang diberikan oleh BLU sesuai dengan standar
yang ditetapkannya. Untuk memastikan bahwa
layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan,
pembina teknis dan BLU menandatangani kontrak
kinerja (a contractual performance agreement), di
mana menteri/ pimpinan lembaga induk
bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang
hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab
untuk menyajikan layanan yang diminta.
Sedangkan pembina keuangan berkewajiban
dalam melakukan pembinaan dan pegawasan
terhadap
BLU
dalam
hal
pengelolaan
keuangannya.
Selain melakukan bimbingan
terhadap BLU, baik pembina teknis maupun
pembina keuangan, juga melakukan evaluasi dan
penilaian terhadap BLU terutama dalam hal
sejauh mana BLU dengan penerapan PPK-BLU-nya
telah berhasil meningkatkan kinerja BLU baik
kinerja layanan maupun kinerja keuangan.
Sebagai pembina keuangan, Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, menerbitkan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen
Perbendaharaan)
Nomor
PER-36/PB/2012
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan
Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Penilaian
kinerja keuangan BLU untuk mengukur tingkat
kesehatan keuangan BLU dengan menggunakan
aspek keuangan dan aspek kepatuhan pengelolaan
keuangan BLU.
Aspek keuangan yang digunakan adalah rasio
keuangan dan rasio pendapatan PNBP terhadap
biaya operasional. Rasio keuangan terdiri dari
rasio kas (cash ratio), rasio lancar (current ratio),
periode penagihan piutang (collection period),
perputaran asset tetap (fixed asset turnover),
imbalan atas asset tetap (return on asset), dan
imbalan atas ekuitas (return on equity).
Aspek kepatuhan pengelolaan BLU meliputi
penilaian terhadap Rencana dan Bisnis Anggaran
(RBA),
pelaporan
keuangan,
pengesahan
pendapatan dan belanja BLU, pentarifan, sistem
akuntansi, persetujuan rekening, dan Standard
Operating Procedure (SOP) pengelolaan utang,
piutang, barang dan jasa, dan barang inventaris.
Atas capaian aspek keuangan dan aspek
kepatuhan,
kemudian
dilakukan
scoring/
penilaian dan pembobotan dengan nilai tertentu.
Skor/ nilai total kemudian diberi kriteria kurang
baik, cukup, dan baik, yang menunjukkan nilai
kinerja satker BLU dari aspek keuangan.
Selain
melakukan
penilaian
kinerja
keuangan, perlu kiranya melakukan analisis
mendalam terhadap kinerja keuangan tersebut,
yaitu analisis mengenai kerentanan keuangan

pada BLU. Analisis kerentanan keuangan pada
BLU perlu dilakukan untuk mengetahui BLU mana
saja yang mengalami kerentanan keuangan untuk
melihat apakah BLU tersebut benar-benar
berkinerja baik. Selain itu, bagi pemerintah
kemampuan
untuk
memprediksi
sebuah
organisasi mengalami kerentanan keuangan
sangatlah penting ketika membuat kebijakan
akuntabilitas dan pengungkapan (disclosure).
Analisis kerentanan keuangan juga berguna bagi
akuntan eksternal ketika menentukan resiko
bawaan dalam sebuah audit, yayasan ketika
mendistribusi dan memonitor bantuan, dan
manajemen ketika proses perencanaan strategis.
Analisis kerentanan keuangan pertama kali
digunakan untuk organisasi yang bertujuan
mencari
keuntungan
(perusahaan)
yang
diprakasai oleh Altman (1968) yang dalam
papernya,
dia
mengembangkan
Z-Score
berdasarkan 5 variabel yang mempunyai tingkat
prediksi yang tinggi. Model Z-Score masih
digunakan baik oleh akademisi maupun praktisi.
Ilmuwan berikutnya adalah Santomero and Vinso
(1977), Ohlson (1980), and Zmijewski (1984),
yang menggunakan maximum likelihood logit dan
probit. Analisis kerentanan keuangan juga dapat
digunakan untuk organisasi nirlaba, ilmuwan yang
menggeluti adalah Tuckman and Chang (1991)
yang mengidentifikasi 4 rasio akuntansi yang
dapat digunakan sebagai indikasi kerentanan
keuangan, yaitu sumber pendapatan yang
terbatas, net asset yang tidak cukup, biaya
administrasi yang rendah, dan pendapatan
operasional yang rendah. Greenlee dan Trussel
(2000)
merupakan
yang
pertama
kali
menggunakan rasio Tuckman and Chang untuk
membangun model guna memprediksi kondisi
kesulitan keuangan (financial distress) pada
organisasi nirlaba.
Pada penelitian ini, definisi kerentanan
keuangan adalah BLU yang mengalami laba bersih
negatif/ defisit selama dua tahun berturut-turut.
Berdasarkan data yang diperoleh, BLU yang
mengalami laba bersih negatif/ defisit selama dua
tahun berturut-turut adalah sebanyak 13 BLU.
Peneliti dalam pengujian ini menggunakan 7
(tujuh) variabel, yaitu SDM (size), EQUITY,
CONCEN, ADMIN, MARGIN, Dummy Kesehatan,
dan Dummy Pendidikan. Penggunaan variabel
dummy untuk membedakan karakteristik antara
dummy kesehatan yang mewakili BLU bidang
kesehatan dan dummy pendidikan yang mewakili
BLU bidang pendidikan dengan BLU bidang lainlain sebagai dasar (0).
1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini
adalah untuk menganalisis kerentanan keuangan
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pada BLU dan faktor yang menyebabkan
kerentanan keuangan tersebut, pertama untuk
melihat BLU yang benar-benar berkinerja baik
berdasarkan praktek-praktek bisnis yang sehat
yang tercermin dari laporan keuangannya. Hal ini
merupakan cerminan bahwa manajemen BLU
tersebut, mengelola BLU-nya dengan efektif dan
efisien
yang
merupakan
implementasi
enterprising government dan pengangaran
berbasis kinerja sesuai dengan penjelasan PP
Nomor 23 Tahun 2005. Kedua, BLU yang
berkinerja baik terutama kinerja keuangan tentu
akan berkontribusi terhadap penerimaan negara,
hal ini selaras dengan penjelasan PP Nomor 23
Tahun 2005, bahwa satker pemerintah yang
dijadikan BLU adalah mereka yang selama ini
mendapatkan hasil pendapatan dari layanannya
dalam
porsi
signifikan.
Ketiga,
untuk
mengevaluasi kinerja BLU yang ada dan untuk
memaksimalkan kinerja BLU tersebut, hal ini juga
untuk mengevaluasi keberadaan BLU tersebut
apakah layak dipertahankan menjadi BLU atau
tidak, selaras dengan pemberlakuan moratorium
BLU pada tahun 2012 silam.

2. KERANGKA TEORI
Penelitian yang fokus kepada organisasi
nirlaba dilakukan pertama kali oleh Tuckman dan
Chang (1991), yang memprediksi organisasi
nirlaba yang rentan terhadap masalah keuangan. 1
Model ini dapat digunakan oleh manajer dan
anggota dewan selama proses perencanaan
strategis oleh donor dan potensial donor ketika
memutuskan
bagaimana
mengalokasikan
sumbangan mereka, oleh pemasok dan kreditur
potensial lainnya dalam menentukan persyaratan
kredit dan lain-lain.
Menurut Keating et al. (2005), organisasi
nirlaba di Amerika Serikat setara dengan industri
besar yang mempekerjakan 7 (tujuh) persen dari
seluruh pekerja dan mempunyai pendapatan
tahunan kotor sebesar $665.000.000.000 (Sektor
Independent 2002). 2 Organisasi nirlaba terlibat
dalam berbagai kegiatan mulai dari museum kecil
dan organisasi pemakaman sampai rumah sakit
besar dan universitas. Mereka ada untuk
memberikan manfaat publik (biasanya lingkup
pemerintah) dalam konteks organisasi swasta.
Mereka tidak beroperasi untuk mendapatkan

1

2
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H. P. Tuckman & C. F. Chang, A methodology
for measuring the financial vulnerability of
charitable nonprofit organizations. Nonprofit
and voluntary sector quarterly, 20(4), 1991,
hlm. 445-460.
E. K. Keating, et al, Assessing financial
vulnerability in the nonprofit sector, 2005.

keuntungan dan kepemilikan tidak pernah bisa
ditebus, dialihkan atau dijual. Namun, organisasi
nirlaba mirip dengan organisasi bisnis bahwa
mereka bersaing untuk mendapatkan modal
sumber daya yang langka (baik dalam bentuk
pinjaman, sumbangan atau kontrak pemerintah)
dan
kekurangan
perpajakan
kekuasaan
pemerintah.
Tuckman dan Chang (1991) mengembangkan
teori kerentanan keuangan untuk organisasi
nirlaba. Mereka mendefinisikan sebuah organisasi
nirlaba sebagai rentan finansial jika "ada
kemungkinan untuk mengurangi layanan ketika
mengalami
guncangan
keuangan",
seperti
penurunan ekonomi atau hilangnya donor utama.3
Sebuah organisasi nirlaba yang tidak rentan
finansial seperti guncangan mungkin tidak akan
segera mengurangi pemberian layanan.
Mereka mengidentifikasi empat rasio yang
dapat digunakan untuk menunjukkan kerentanan
keuangan, yaitu:
a. Saldo ekuitas yang tidak memadai
Organisasi nirlaba dengan jumlah ekuitas
yang relatif kecil mungkin kurang mampu
menggantikan pendapatan yang hilang menyusul
guncangan keuangan dibandingkan dengan
jumlah ekuitas yang relatif besar. Setelah
guncangan keuangan, organisasi nirlaba dengan
saldo ekuitas besar mungkin dapat memanfaatkan
aset dan bukan mengurangi penawaran program.
Dengan demikian, semakin rendah saldo ekuitas,
maka semakin besar kemungkinan organisasi
rentan secara finansial.
b. Konsentrasi pendapatan
Organisasi nirlaba memperoleh penghasilan
dari hadiah, hibah, layanan program, iuran
keanggotaan, penjualan persediaan dan investasi.
Organisasi dengan sumber pendapatan yang
sedikit mungkin lebih rentan terhadap guncangan
keuangan
dibandingkan
dengan
sumber
pendapatan yang banyak. Sebuah organisasi
nirlaba dengan beberapa sumber pendapatan
mungkin
mampu
mengandalkan
sumber
pendanaan alternatif dan tidak akan mengurangi
programnya. Dengan demikian, organisasi yang
menerima pendapatan dari sumber yang lebih
sedikit
cenderung
mengalami
kerentanan
keuangan. Index dari satu sumber pendapatan
adalah 1 (satu), sedangkan index dari sumber
pendapatan yang banyak mendekati 0 (nol).
c. Biaya administrasi yang rendah
Organisasi nirlaba dengan biaya administrasi
yang rendah mungkin lebih rentan terhadap
3

H. P. Tuckman & C. F. Chang, Loc. Cit., hlm. 445.
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guncangan keuangan daripada nirlaba dengan
biaya administratif yang lebih tinggi. Setelah
guncangan keuangan, sebuah organisasi dengan
biaya administrasi yang lebih tinggi mungkin
dapat mengurangi biaya administrasinya sebelum
mengurangi
program-programnya.
Dengan
demikian, organisasi nirlaba dengan biaya
administrasi yang lebih rendah mungkin lebih
rentan.

c.

Lembaga perawatan kesehatan. Lembaga
perawatan kesehatan adalah lembaga yang
bergerak terutama dalam penyediaan layanan
perawatan kesehatan.

d.

Lembaga amal. Lembaga amal yang
menyediakan berbagai macam fungsi amal,
seperti pelayanan rehabilitasi, memberi
makan pengungsi atau orang di luar negeri,
memberi makan orang miskin di dalam
negeri,
melestarikan
lingkungan
dan
memberikan bantuan hukum gratis. Juga
termasuk organisasi nirlaba yang dibentuk
oleh pemerintah untuk layanan amal.

e.

Organisasi pendukung. Organisasi pendukung
meliputi berbagai organisasi dibentuk untuk
mendukung organisasi pendidikan, kesehatan
dan
kesejahteraan
dan
untuk
mempromosikan berbagai jenis penelitian.

f.

Organisasi lainnya. Kategori organisasi
lainnya mencakup tiga organisasi, yaitu:
pemerintah, organisasi pengujian konsumen
dan organisasi tak dikenal. Kategori pertama
terdiri dari entitas seperti rumah sakit atau
bandara. Kategori kedua seperti organisasi
yang melakukan pengujian berbagai produk
konsumen untuk kepentingan umum, dan
kategori ketiga organisasi tak dikenal yang
tidak mengidentifikasi misi mereka.

d. Margin operasi yang rendah
Organisasi nirlaba dengan margin operasi
yang relatif rendah mungkin lebih rentan
terhadap guncangan keuangan dari organisasi
dengan margin operasi yang relatif tinggi. Setelah
mengalami
guncangan
keuangan,
sebuah
organisasi dengan margin operasi yang tinggi
mungkin dapat beroperasi dengan margin operasi
yang
berkurang
sebelum
mengurangi
programnya. Dengan demikian, semakin rendah
margin
operasi,
maka
semakin
besar
kemungkinan mengalami kerentanan keuangan.
Tuckman dan Chang memperoleh sampel
acak dari 4,730 organisasi nirlaba yang tercantum
dalam formulir pajak 990 tahun 1983 dari Internal
Revenue Service
(IRS)
Amerika
Serikat,
menghitung empat rasio dan dibagi hasil ke dalam
kuintil. Mereka mendefinisikan setiap nirlaba
dengan keempat rasio dikuintil terendah sebagai
"sangat beresiko". Sebuah organisasi nirlaba
dengan hanya satu rasio dalam kuintil bawah
didefinisikan sebagai "berisiko".
Untuk tujuan deskriptif, Tuckman dan Chang
menggunakan enam kategori tipologi untuk
mengkarakterisasi nonprofit dalam sampel.
Kategori tersebut adalah:
a.

b.

Lembaga
agama.
Lembaga
yang
mengklasifikasikan diri mereka sebagai
organisasi yang bergerak dalam bidang agama
dan memiliki bisnis termasuk lembaga
dengan tujuan teologis tunggal dan mereka
yang terlibat dalam beberapa kegiatan yang
berhubungan dengan misi. Sebagai contoh,
beberapa gereja memiliki bisnis yang
bergerak
dalam
bidang
pendidikan,
perawatan kesehatan, bisnis perumahan dan
konseling selain kebutuhan rohani anggota
mereka.
Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan
adalah lembaga yang bergerak dalam bidang
pendidikan, termasuk: prasekolah, dasar,
menengah, sekolah perdagangan, kejuruan
dan lebih tinggi. Beberapa lembaga
menjalankan bisnis pendukung, seperti
asrama, toko buku dan kafetaria, dan kegiatan
nirlaba entitas ini disertakan dalam bentuk
laporan konsolidasi.

Greenlee dan Russell (2000) adalah yang
pertama menggunakan rasio Tuckman dan Chang
untuk mengembangkan model guna memprediksi
kerentanan keuangan di sektor nirlaba. Karena
kurangnya data pada kebangkrutan organisasi
nirlaba, mereka mendefinisikan organisasi nirlaba
yang dianggap sebagai "rentan finansial" adalah
organisasi nirlaba yang mengalami penurunan
keseluruhan biaya program selama periode tiga
tahun.4 Menggunakan Form 990 yang disediakan
oleh database National Center for Charitable
Statistics (NCCS) dan metodologi yang awalnya
dikembangkan oleh Altman (1968), mereka
meneliti data dari tahun 1992-1995 dari 6.795
organisasi nirlaba. Mereka menemukan hubungan
yang signifikan antara kesulitan keuangan
(financial distress) dengan tiga variabel Tuckman
dan Chang.
Trussel dan Greenlee pada tahun 2004,
memperluas penelitian ini dalam lima cara.
Pertama, mereka memasukkan ukuran (size)
dalam model, karena organisasi yang lebih kecil
mungkin lebih rentan terhadap kesulitan

4

J. S. Greenlee & J. M. Trussel, Predicting the
Financial
Vulnerability
of
Charitable
Organizations. Nonprofit Management and
Leadership, 11(2), 2000, hlm. 199-200.
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keuangan daripada yang lebih besar. Kedua,
mereka membatasi untuk sub-sektor nirlaba,
karena berbagai jenis organisasi nirlaba mungkin
pengaruhnya berbeda-beda yang disebabkan oleh
perubahan dalam perekonomian. Ketiga, mereka
mendefinisikan "kesulitan keuangan" sebagai
penurunan aktiva bersih yang signifikan selama
periode tiga tahun. Keempat, mereka menguji
model ketahanan yang dihasilkan dengan
menerapkan periode waktu yang berbeda.
Akhirnya, mereka mengembangkan cara untuk
menilai kerentanan keuangan organisasi nirlaba
dengan model komposit yang kuat dan mampu
memprediksi kondisi kesulitan keuangan.
Hubungan yang signifikan ditemukan antara
kesulitan keuangan dengan dua pengukuran
Tuckman dan Chang serta antara kesulitan
keuangan dengan ukuran organisasi. Trussel
(2002) menggunakan data yang lebih luas untuk
memprediksi kerentanan keuangan. Kesulitan
keuangan didefinisikan sebagai pengurangan 20%
aktiva bersih selama periode tiga tahun. Dua
variabel Tuckman dan Chang tidak bisa dihitung
karena informasi yang diperlukan tidak dikodekan
oleh Internal Revenue Service (equity rasio dan
rasio biaya administrasi). Trussel mengganti rasio
ekuitas dengan rasio utang (total kewajiban dibagi
dengan total aset) dan menambahkan variabel
ukuran. Karena kumpulan data diperluas, variabel
kontrol sub-sektor nirlaba mungkin lebih rinci
daripada dalam studi sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN
3.1. Kerangka Penelitian
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penilaian
kinerja saat ini, yaitu Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER-36/PB/2012 yang belum dapat
menilai apakah BLU benar-benar berkinerja baik
berdasarkan praktek-praktek bisnis yang sehat
yang dapat tercermin dari laporan keuangannya,
karena menurut Trussel dan Greenlee (2000)
pengukuran keuangan pada organisasi yang
tujuannya mencari laba belum tentu dapat
diterapkan pada organisasi nirlaba yang
tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan dari
pada laba.5
Selain itu, Perdirjen Perbendaharaan Nomor
PER-36/PB/2012
belum
dapat
menilai
kerentanan keuangan yang dialami oleh BLU.

a.

Mendefinisikan kerentanan keuangan yaitu
BLU yang memiliki laba bersih negatif selama
dua tahun berturut-turut. Definisi kerentanan
keuangan ini menyesuaikan dengan kondisi
data yang hanya 3 (tiga) tahun, yaitu tahun
2012-2014. Jika menggunakan definisi
kerentanan keuangan menurut Gilbert,
Menon, dan Schwarz (1990), yaitu kerentanan
keuangan adalah organisasi yang memiliki
laba bersih negatif selama tiga tahun
berturut-turut, maka BLU yang mengalami
kerentanan keuangan hanya tiga BLU dan
setelah diuji hasilnya tidak bagus.

b.

Organisasi yang menjadi objek penelitian
dibagi kedalam dua kelompok, yaitu
kelompok yang sangat rentan dan yang tidak.

c.

Mengembangkan model regresi logistik dan
menguji signifikansi model ini.

d.

Variabel dependen didefinisikan sebagai 1
jika organisasi sangat rentan
dan 0
jika sebaliknya. Variabel independen adalah
empat indikator keuangan Tuckman dan
Chang (1991) dan variabel tambahan, yaitu
ukuran (size), dummy kesehatan dan
pendidikan, seperti dalam tabel 1.

3.3. Data
Data yang digunakan adalah data sekunder.
Data sekunder yang dimaksud adalah data atau
informasi yang telah ada, yang sebelumnya telah
dikumpulkan oleh pihak lain. Di sini peneliti
hanya bertindak sebagai pengguna data. Data
sekunder tersebut diperoleh dari Direktorat PPK
BLU, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan. Dalam penelitian ini yang
akan menjadi objek penelitian adalah satker yang
telah dinilai kinerja keuangannya pada tahun
2012, ketika Perdirjen Perbendaharaan No. PER36/PB/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Keuangan Satuan Kerja Badan Layanan Umum
diterbitkan dan mulai dilaksanakan. Periode
dalam objek penelitian ini adalah laporan
keuangan tahun 2012–2014, selain karena
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-36/PB/2012
mulai dilaksanakan pada tahun 2012, juga karena
penilaian kinerja terakhir adalah Tahun 2014.
Penilaian kinerja tahun 2015 belum dilakukan
karena masih menunggu laporan keuangan yang
telah diaudit.

3.2. Tahapan penelitian

BLU yang dijadikan objek penelitian sejumlah
128 BLU yang terdiri dari:

Tahapan penelitian yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut:

a.

5

Ibid., hlm. 199-200.

48 BLU Bidang Kesehatan yang terdiri dari
rumah sakit dibawah Kementerian Kesehatan,
sebanyak 31 rumah sakit dan 8 balai besar
laboratorium dan kesehatan, serta 9 rumah
sakit dibawah POLRI.
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b.

60 BLU Bidang Pendidikan yang terdiri dari
26 universitas dan politeknik yang berada
dibawah Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi, satu sekolah tinggi yang
berada dibawah Kementerian Keuangan, 13
universitas dan institut yang berada dibawah
Kementerian Agama, dan 7 balai, akademik,
dan
sekolah
yang
berada
dibawah
Kementerian Perhubungan.

c.

20 BLU Bidang Lain-Lain yang terdiri dari:
1) BLU Barang dan Jasa Lainnya sebanyak
12 BLU, yang berada di bawah
Kementerian Perindustrian (4 BLU),
Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (2 BLU), Kementerian
Pertanian
(2
BLU),
Kementerian
Informatika dan Telekomunikasi (1 BLU),

Tabel 1 Indikator, Perhitungan dan Tanda
Perhitungan

Indikator
Equity Rasio (EQUITY)
Revenue
Concentration
(CONCEN)

Kementerian Koperasi dan UKM (1 BLU),
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (1 BLU), dan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (1 BLU).
2) BLU Pengelola Kawasan sebanyak 3 BLU,
yang berada dibawah Kementerian
Sekretariat Negara (2 BLU) dan Badan
Pengelola
Kawasan
Bebas
dan
Perdagangan Bebas Batam.
3) BLU Pengelola Dana sebanyak 5 BLU,
yang berada dibawah Kementerian
Koperasi dan UKM (1 BLU), Kementerian
Keuangan
(1
BLU),
Kementerian
Kehutanan (1 BLU), dan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(2 BLU).

Ratio

Tanda
+

Administrative Cost Ratio (ADMIN)

-

Operating Margin (Margin)

-

Size (SIZE)
D_Kes
D_Pend

Jumlah Pegawai
Dummy Kesehatan
Dummy Pendidikan

+
+
+

Gambar 1 Komposisi BLU Sebagai Objek Penelitian

3.4. Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a.

Jumlah SDM (SDM)

Jumlah SDM digunakan sebagai variabel yang
mewakili ukuran organisasi (size) (Trussel dan
Greenlee, 2001; Trussel, 2002). Ukuran suatu
organisasi merupakan faktor kelembagaan yang
mencerminkan
reputasi
dan
harus
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dipertimbangkan ketika menganalisis tingkat
kerentanan keuangan (Trussel dan Parsons,
2007). Teori yang mendasari hal ini adalah
‘liability of smallness’ (Harger et al., 1996)6 dan
‘liability of newness’ (Stinchcombe, 1965). 7
Organisasi
kecil
kurang
mampu
untuk
mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan
juga kurang mempunyai jaringan pendukung.
Dalam penelitian terbaru Burger dan Owens
(2013)8 menegaskan bahwa organisasi yang lebih
besar cenderung memiliki lebih banyak dan lebih
kuat koneksi jaringan serta memiliki reputasi
yang kuat. Situasi yang sama ditemukan dalam
kasus lembaga keuangan mikro (LKM), di mana
organisasi yang lebih besar, lebih menguntungkan
dan dapat menerima nilai peringkat kinerja yang
lebih baik (Beisland, Mersland dan Randøy
2014).9 Dalam penelitian ini, diharapkan bahwa
organisasi yang lebih besar mungkin kurang
rentan terhadap masalah keuangan.
b.

Rasio ekuitas terhadap total pendapatan
(EQUITY)

Ekuitas adalah jumlah yang tersisa saat
kewajiban dikurangkan dari aset. Ekuitas nirlaba
dapat diselenggarakan dengan account terbatas
dan dalam bentuk likuid (misalnya, uang tunai dan
surat berharga negotiable) atau bentuk tidak
likuid (misalnya, real estate). Penggunaannya
dapat dibatasi oleh kondisi ditempatkan, yaitu:
oleh warisan, oleh donor dan dalam menanggapi
petunjuk dewan direksi bahwa dana dipisahkan
untuk penggunaan tertentu. Ketika pembatasan
berlaku untuk penggunaan ekuitas, sulit untuk
mengubahnya langsung ke bentuk yang
memungkinkan penggantian pendapatan yang
hilang. Misalnya, sumbangan dibuat untuk sebuah
museum seni dengan tujuan membawa sebuah
pameran kota tidak dapat digunakan untuk

6
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M. Hager, et al., Tales From the Grave:
Organizations’ Accounts of Their Own Demise,
American Behavioral Scientist, 39(8), 1996,
hlm. 975-994.

7

A. L. Stinchcombe & J. G. March, Social
Structure and Organizations, Advances in
Strategic Management, 17, 1965, hlm. 229-259.

8

R. Burger & T. Owens, Receive Grants or
Perish? The Survival Prospects of Uganda NonGovernmental Organisations, The Journal of
Development Studies, 49(9), 2013, hlm. 12841298.

9

L.A. Beisland, et al., The Association Between
Microfinance Rating Scores and Corporate
Governance: A Global Survey, International
Review of Financial Analysis, 35, 2014, hlm.
268-280.

mendukung biaya administrasi. Demikian juga,
dana akumulasi untuk membeli layanan
masyarakat miskin yang tidak dapat digunakan
untuk membangun bangunan baru. Pembatasan
penggunaan ekuitas membatasi sejauh mana
organisasi nirlaba dapat menggunakan saldo
ekuitas
untuk
mengimbangi
guncangan
pendapatan.
Meskipun demikian, saldo ekuitas penting
untuk kesehatan keuangan nirlaba dalam empat
cara. Pertama, dalam batas-batas, nirlaba dapat
menggunakan saldo tersebut untuk mencari dana
dari pasar modal. Biasanya, meminjam dana di
pasar modal tidak dapat digunakan untuk
mendanai operasi organisasi. Kedua, nirlaba yang
memegang ekuitas dalam bentuk aset terbatas
yang likuid, aset-aset ini dapat dikonversi menjadi
uang tunai untuk menggantikan pendapatan yang
hilang untuk sementara. Ketiga, jika penurunan
pendapatan tetap, sebuah organisasi nirlaba dapat
menjual aset tidak likuid dan digunakan untuk
mengimbangi kerugian. Sebagai contoh, tunduk
pada peraturan IRS, lembaga nirlaba dapat
menjual tanah yang diwariskan kepadanya oleh
donor, atau dapat menjual parkir atau saham atau
obligasi kepemilikan. Keempat, nirlaba dapat
mengubah program layanan yang ditawarkan
sehingga proporsi layanannya berada dalam
bentuk yang memungkinkan penggunaan dana
yang terbatas. Misalnya, sebuah rumah sakit yang
mengalami penurunan hunian dapat mengisi
tempat tidur kosong dengan pasien miskin dan
membiayai sebagian dana operasional defisit dari
dana perawatan miskin.
Untuk mengoperasionalkan potensi yang ada,
organisasi nirlaba harus mencari pengganti
pendapatan, dengan memilih ukuran rasio ekuitas
relatif terhadap total pendapatan. Asumsi implisit
adalah bahwa organisasi dengan kekayaan bersih
(net worth) yang lebih besar memiliki kemampuan
lebih besar untuk menggantikan pendapatan
daripada organisasi dengan kekayaan bersih yang
lebih kecil atau negatif.
c.

Konsentrasi pendapatan (CONCEN)

Sebuah organisasi nirlaba lebih rentan
terhadap penurunan pendapatan jika sumber
pendapatannya terbatas dibandingkan dengan
jika sumber pendapatannya beragam. Ini karena
shock keuangan lebih cenderung mempengaruhi
satu sumber pendapatan daripada mempengaruhi
semua sumber pendapatan sekaligus. Semakin
besar jumlah sumber pendapatan yang dimiliki,
cenderung semakin sedikit resiko rentannya.
Sebagai contoh kasus sebuah klinik kesehatan,
penurunan sementara sumbangan ke klinik
kesehatan nirlaba dapat diimbangi dengan
meningkatnya jumlah pendapatan yang diterima
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dari pasien klinik tersebut. Untuk mengukur
pendapatan konsentrasi, digunakan indeks mirip
dengan Indeks Herfindahl pada bidang ekonomi
untuk mengukur konsentrasi pasar. Setiap nirlaba,
kuadrat dari persentase sumber pendapatan
dijumlahkan untuk menghasilkan indeks. Ini
menggambarkan ukuran konsentrasi yang
menangkap kedua jumlah sumber pendapatan dan
sejauh mana dispersi pendapatan.

H1 : Model fit (minimal ada satu variabel
independen
yang
berpengaruh
signifikan
terhadap variabel dependen).
Hipotesis ini diuji dengan uji G pada daerah kritis
dengan taraf nyata sebesar α = 5%. Jika nilai pvalue lebih kecil dari α, maka H0 ditolak yang
artinya ada variabel independen yang memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap
variabel
dependennya.

d.

b.

Rasio biaya administrasi terhadap total
pendapatan (ADMIN)

Uji Kecocokan Model

Organisasi nirlaba dengan biaya administrasi
yang tinggi diasumsikan memiliki kesempatan
lebih besar untuk mengurangi biaya administrasi
tanpa mengurangi programnya. Sebaliknya,
organisasi dengan biaya administrasi yang rendah
diasumsikan memiliki kesempatan lebih sedikit
untuk mengurangi pengeluaran tanpa berdampak
pada layanan yang mereka berikan. Ukuran
operasional yang digunakan adalah rasio biaya
administrasi terhadap total pendapatan.

Pengujian ini dilakukan untuk melihat
apakah model yang terbentuk sudah sesuai
dengan data. Pengujian yang digunakan adalah Uji
Hosmer and Lameshow. Hipotesis:
Ho : Model sesuai dengan data
H1 : Model tidak sesuai dengan data
Hipotesis ini diuji dengan tingkat signifikansi uji
Hosmer and Lameshow dengan taraf nyata sebesar
α = 5%. Jika nilai p-value lebih besar dari α, maka
H0 diterima yang artinya model yang terbentuk
sudah sesuai dengan data.

e.

c.

Rasio selisih pendapatan dengan biaya
terhadap total biaya (MARGIN)

Margin usaha organisasi nirlaba didefinisikan
sebagai pendapatan yang dikurangi pengeluaran
kemudian dibagi dengan pendapatan. Ini
menunjukkan persentase laba bersih terhadap
pendapatan.
Semakin besar persentase, semakin besar
potensi surplus yang nirlaba miliki jika kemudian
pendapatan mulai menurun. Sebuah margin yang
besar juga menyediakan dana yang dapat
disimpan untuk membangun ekuitas. Jika nirlaba
yang memiliki margin operasional yang rendah
atau negatif, ini berarti bahwa ia memiliki sedikit
atau tidak ada kelebihan uang tunai yang dapat
ditarik sebelum memotong program dukungan.
Sebuah organisasi nirlaba dengan margin negatif
cenderung akan mengurangi penawaran program
layanannya.
f.

Dummy Pendidikan dan Dummy Kesehatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
variabel dummy pendidikan dan kesehatan
sebagai karakteristik pembeda antar jenis BLU.
Dummy lain-lain digunakan sebagai dasar (0).
3.5. Langkah Analisis
a.

Uji G Statistik

Uji G digunakan untuk memeriksa peranan
variabel terikat dalam model secara bersamasama terhadap variabel dependennya. Pengujian
yang digunakan adalah Uji Omnibus. Hipotesis:
Ho : Model tidak fit (semua variabel independen
tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
dependen).

Uji Koefisien Determinasi (Pseudo Rsquare)

Untuk
melihat
kemampuan
variabel
independen
dalam
menjelaskan
variabel
dependen, digunakan nilai Cox & Snell R Square
dan Nagelkerke R Square. Nilai-nilai tersebut
disebut juga dengan Pseudo R-Square yang
menunjukkan kemampuan variabel independen
dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R2
berkisar 0 sampai 1. Nilai R2 yang semakin
mendekati 1 menandakan model yang dibuat
semakin dapat diandalkan, begitu juga sebaliknya.
d.

Uji Parsial dan Pembentukan Model

Pada umumnya, tujuan analisis statistik
adalah untuk mencari model yang cocok dan
keterpautan yang kuat antara model dengan data
yang ada. Pengujian keberartian parameter
(koefisien β) secara parsial dapat dilakukan
melalui Uji Wald dengan hipotesisnya sebagai
berikut:
Ho
: βj = 0 (variabel bebas ke j tidak
mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap
variabel tidak bebas)
H1
: βj ≠ 0 (variabel bebas ke j mempunyai
pengaruh secara signifikan terhadap variabel
tidak bebas)
Untuk j = 1, 2, ...., p dengan statistik uji sebagai
berikut:

Hipotesis akan ditolak jika p-value < α yang
berarti variabel bebas X secara partial
mempengaruhi variabel tidak bebas Y.

ANALISIS KERENTANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN 2012 – 2014
Halaman 10

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.1, 2017, Hal. 1-15

Syahri Azda Putra dan Muliadi Widjaja

D_Kes = Dummy kesehatan
kesehatan, dan 0 jika tidak
€
= Error+

Penelitian dilakukan dengan estimasi data panel
dengan menggunakan model ekonometrika
sebagai berikut:
KK =

α - β1EQUITY + β2CONCEN - β3ADMIN
- β4MARGIN + β5SDM + β6D_Pend +
β7D_Kes + €

1

jika

BLU

4. HASIL PENELITIAN
Peneliti sebelum melakukan pengujian,
terlebih dahulu melakukan pemilahan BLU yang
mengalami kerentanan keuangan, dengan definisi
kerentanan keuangan adalah BLU yang mengalami
laba bersih negatif selama dua tahun berturutturut. Hasil dari pemilahan tersebut adalah
terdapat 13 BLU yang mengalami kerentanan
keuangan atau sebesar 10,15% dari total populasi,
yang terdiri dari:

Dimana:
KK
= Kerentanan Keuangan, 1 jika sangat
rentan, dan 0 jika tidak
c
= Konstanta
β1 - β7 = Koefisien Regresi untuk mengukur
variabel Independen
EQUITY = Equity Rasio
CONCEN= Revenue Concentration Ratio
ADMIN = Administrative Cost Ratio
MARGIN= Operating Margin
SDM
= Jumlah Pegawai
D_Pend = Dummy pendidikan 1 jika BLU
pendidikan, dan 0 jika tidak

A. 4 BLU Bidang Kesehatan
B. 7 BLU Bidang Pendidikan
C.

2 BLU Bidang Lain-Lain

Gambar 2 Komposisi BLU yang Mengalami Kerentanan Keuangan
BLU Bidang LainLain
15%

BLU Bidang
Kesehatan
31%

BLU Bidang
Pendidikan
54%
BLU Bidang Kesehatan

BLU Bidang Pendidikan

BLU Bidang Lain-Lain

menggambarkan kerentanan keuangan pada BLU,
maka perlu dilakukan pengujian statistik.

Setelah melakukan pemilahan BLU yang
mengalami kerentanan keuangan, kemudian
dilakukan pengujian terhadap model penelitian
untuk mengetahui BLU yang mengalami
kerentanan keuangan dan variabel yang
mempengaruhi kerentanan keuangan sesuai
dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil Uji Statistik G (Omnibus
Tes), diperoleh nilai prob (0,000) yang artinya
lebih kecil dari tingkat kepercayaan sebesar 5%.
Sehingga dapat dikatakan bahwa setidaknya ada
satu variabel independen yang berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependennya dan
dapat disimpulkan bahwa model dapat digunakan
untuk analisis lebih lanjut.

Untuk menguji apakah model yang dibentuk
merupakan
model
yang
terbaik
dalam

Tabel 4 Omnibus Tests of Model Coefficients
Chi-square
Step 1

df

Sig.

Step

29.717

7

.000

Block

29.717

7

.000

Model

29.717

7

.000
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tingkat kepercayaan sebesar 5% sehingga dapat
dikatakan bahwa model telah sesuai dengan data.

Untuk Uji kebaikan model, hasil Hosmer and
Lameshow tes diperoleh prob Chi-Square sebesar
0,077. Hasil dari model tersebut lebih besar dari

Tabel 5 Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

1

df

14.207

Sig.

8
.077
artinya keragaman yang mampu dijelaskan oleh
faktor-faktor dalam model sebesar 43%.

Untuk Uji koefisien determinasi (R-square)
diketahui Nagelkerke R-square bernilai 0,43 yang

Tabel 6 Model Summary
Step

-2 Log

Cox & Snell R

Nagelkerke R

likelihood

Square

Square

1

54.380a

.207

.430

a. Estimation terminated at iteration number 10 because
parameter estimates changed by less than .001.

baik, karena mampu memprediksi dengan benar
91.4% kondisi yang terjadi.

Berdasarkan hasil Classification Table
diperoleh nilai 91.4%. Hal ini menunjukan bahwa
model regresi logistik yang digunakan telah cukup

Tabel 7 Classification Tablea
Predicted
Kk
Observed
Step 1

0

kk

Percentage
1

Correct

0

112

3

97.4

1

8

5

38.5

Overall Percentage

91.4

a. The cut value is .500

dilihat bahwa variabel EQUITY, ADMIN, dan
MARGIN berpengaruh secara signifikan terhadap
kerentanan keuangan.

Untuk Uji Wald diperoleh beberapa variabel
independen yang berpengaruh signifikan pada
level kesalahan α = 5%. Dari hasil pengujian, dapat
B

SDM

0.000

0.026

0.873

1.000

Tidak signifikan

EQUITY

0.030

8.429

0.004

1.031

Signifikan

CONCEN

-6.611

1.873

0.171

0.001

Tidak signifikan

ADMIN

4.663

4.739

0.029

105.999

Signifikan

MARGIN

-7.000

6.411

0.011

0.001

Signifikan

D_KES

2.080

1.573

0.210

8.002

Tidak Signifikan

D_Pend

2.025

1.776

0.183

7.573

Tidak signifikan

-2.031

0.402

0.526

Constant
a.

Wald

Tabel 8 Wald Test
Sig.
Exp(B)

Variabel

EQUITY

Variabel EQUITY untuk kedua model
mempunyai nilai signifikan, namun tidak sesuai
dalam teori yang dikembangkan oleh Tuckman
dan Chang (1991) yang seharusnya mempunyai
nilai negatif, hasil empiris dari data yang
dikumpulkan, variabel EQUITY mempunyai nilai
positif. Dalam teori disebutkan bahwa asumsi
implisit adalah organisasi yang mempunyai

Keterangan

0.131
kekayaan bersih lebih besar terhadap pendapatan
memiliki kemampuan yang lebih besar untuk
menggantikan pendapatan dibandingkan dengan
organisasi yang mempunyai kekayaan bersih yang
lebih kecil atau negatif, sehingga dalam teori,
organisasi yang mengalami kerentanan keuangan
adalah organisasi yang mempunyai ekuitas relatif
kecil terhadap pendapatan. Dalam kasus BLU,
ternyata yang mengalami kerentanan keuangan
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adalah BLU yang mempunyai ekuitas yang relatif
lebih besar terhadap pendapatannya. Hal ini
berarti ekuitas yang besar tidak menjamin
pendapatan yang besar pula. Dengan kata lain,
pemanfaatan asset BLU masih belum optimal. Hal
ini dapat diakibatkan oleh tarif yang terlalu kecil
atau terdapat asset yang idle, sehingga belum
dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan
pendapatan. Untuk melihat kemampuan BLU
dalam menghasilkan pendapatan atas assetnya
dapat dilihat dari rasio imbalan atas aktiva tetap
(return on asset/ roa). Menurut Riyanto (2013)
ROA adalah kemampuan dari modal yang
diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk
menghasilkan keuntungan neto. ROA merupakan
rasio yang terpenting di antara rasio profitabilitas
yang ada. ROA juga mengukur keefektifan

manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset
yang tersedia.
Berdasarkan hasil perhitungan ROA pada
BLU sebagaimana tercantum dalam tabel 5.2
dibawah, didapat hasil bahwa rata-rata ROA BLU
yang mengalami kerentanan keuangan adalah
minus 0.25888 dibawah rata-rata ROA BLU yang
tidak mengalami kerentanan keuangan, yaitu
4.39308. Apabila dibandingkan rata-rata ROA
antara BLU yang rentan dengan BLU yang tidak
rentan dalam masing-masing bidang, maka
hasilnya adalah rata-rata ROA BLU yang rentan
dibawah rata-rata ROA BLU yang tidak rentan.
Selain ROA, hasil yang mendukung pengujian
diatas adalah rata-rata asset tetap BLU yang
rentan berada diatas BLU yang tidak rentan, yaitu
Rp4,353,007,611,722 dan Rp896,289,780,724.

Tabel 9 Komposisi ROA BLU
Jumlah
BLU

Keterangan
Rata-rata ROA BLU Kesehatan yang rentan

4

-0.77847

Rata-rata ROA BLU Kesehatan yang tidak rentan

44

0.153032

Rata-rata ROA BLU Kesehatan

48

0.075407

Rata-rata ROA BLU Pendidikan yang rentan

7

-0.03519

Rata-rata ROA BLU Pendidikan yang tidak rentan

53

0.218445

Rata-rata ROA BLU Pendidikan

60

0.188854

Rata-rata ROA BLU Lain-Lain yang rentan

2

-0.00262

Rata-rata ROA BLU Lain-Lain yang tidak rentan

18

33.52292

Rata-rata ROA BLU Lain-Lain

20

29.33223

Average ROA BLU yang rentan

13

-0.25888

Average ROA BLU yang tidak rentan

115

4.39308

Average ROA BLU
Sumber : Diolah

128

3.87206

Tabel 10 Komposisi Asset Tetap BLU
Rata-rata Asset Tetap BLU yang Tidak Rentan
Rata-rata Asset Tetap BLU yang Rentan
Sumber : Diolah
b.

Rata-rata
ROA

ADMIN

Variabel kedua yang signifikan adalah
ADMIN. Variabel ini juga tidak sesuai dengan teori
yang dikembangkan oleh Tuckman dan Chang
(1991) yang seharusnya mempunyai nilai negatif.
Hasil empiris dari data yang dikumpulkan adalah
positif. Teori menyebutkan bahwa organisasi
nirlaba dengan biaya administrasi yang tinggi
diasumsikan memiliki ruang yang besar untuk
mengurangi biaya administrasi tanpa harus

896,289,780,724
4,353,007,611,722

mengurangi programnya. Sedangkan organisasi
nirlaba dengan biaya administrasi yang rendah
diasumsikan memiliki ruang lebih sedikit untuk
mengurangi pengeluaran tanpa berdampak pada
layanan yang diberikan, sehingga dalam teori,
biaya administrasi yang rendah menunjukan
tanda akan kerentanan keuangan. Berdasarkan
hasil pengujian pada BLU, biaya administrasi yang
tinggi justru menunjukan tanda akan kerentanan
keuangan. Hal ini berarti, tingginya biaya
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administrasi menunjukan bahwa BLU tersebut
tidak efisien dalam menjalankan kegiatannya
karena proporsi biaya lebih banyak untuk
administrasi dan biaya pendukung daripada untuk
biaya layanan. Hal ini ditunjukan dari data yang
dikumpulkan, rasio ADMIN BLU yang mengalami
kerentanan keuangan adalah 0.516 atau 51,6%

lebih besar daripada BLU yang tidak mengalami
kerentanan keuangan, yaitu 0.377 atau 37,7%.
Artinya BLU yang mengalami kerentanan
keuangan proporsi biaya administrasi sebesar
51,6% dari total pendapatannya sedangkan 48,4%
untuk biaya layanan dan biaya lain-lain.

Tabel 11 Komposisi Rasio ADMIN pada BLU
Rasio ADMIN BLU yang rentan

0.516745

Rasio ADMIN BLU yang tidak rentan
0.377136
Sumber : Diolah
beroperasi dengan margin yang berkurang tanpa
c. MARGIN
mengurangi program layanannya. Sehingga dalam
teori, margin yang rendah menunjukan tanda
Variabel MARGIN dalam teori yang
akan kerentanan keuangan. Berdasarkan hasil
dikembangkan oleh Tuckman dan Chang (1991)
empiris, BLU yang menunjukan tanda akan
mempunyai nilai negatif. Berdasarkan hasil
kerentanan keuangan adalah BLU dengan
empiris dari data yang dikumpulkan, menunjukan
MARGIN yang rendah. MARGIN BLU yang
bahwa MARGIN mempunyai nilai negatif. Dalam
mengalami kerentanan keuangan adalah sebesar
teori disebutkan bahwa organisasi nirlaba dengan
0.016 lebih rendah daripada BLU yang tidak
margin yang rendah mungkin lebih rentan
mengalami kerentanan keuangan, yaitu sebesar
terhadap
guncangan
keuangan
daripada
0,887, hal ini berarti hasil empiris telah sesuai
organisasi dengan margin operasi yang tinggi.
dengan teori.
Setelah mengalami tekanan keuangan, sebuah
organisasi dengan margin yang tinggi masih dapat
Tabel 12 Komposisi Rasio MARGIN pada BLU
Rata-Rata MARGIN BLU yang rentan

0.016215

Rata-Rata MARGIN BLU yang tidak rentan
Sumber: Diolah

0.887585

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Pada penelitian ini, berdasarkan hasil analisis
serta pembahasan yang telah dilakukan, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa yang merupakan
tanda akan terjadinya kerentanan keuangan yang
pertama adalah EQUITY. Variabel EQUITY untuk
kedua model adalah signifikan dan mempunyai
nilai positif. Sesuai hasil pengujian, BLU yang
mempunyai ekuitas yang relatif lebih besar
terhadap pendapatan menunjukan tanda akan
kerentanan keuangan. Rasio ekuitas yang relatif
lebih besar terhadap pendapatan ini, terkait
dengan pemanfaatan aset yang kurang optimal.
Pemanfaatan aset yang kurang optimal dapat
dikarenakan tarif yang terlalu kecil atau terdapat
aset yang idle. Tanda yang kedua adalah ADMIN.
Variabel ADMIN untuk kedua model adalah
signifikan dan mempunyai nilai positif. Hal ini
berarti, biaya administrasi yang semakin tinggi
menunjukan tanda akan kerentanan keuangan.
Biaya administrasi yang tinggi menunjukan BLU
tidak efisien dalam menjalankan kegiatannya
karena proporsi biaya lebih banyak untuk
administrasi dan biaya pendukung daripada untuk
layanan. Tanda yang ketiga adalah MARGIN.

Variabel MARGIN untuk kedua model adalah
signifikan dan mempunyai nilai negatif. BLU yang
mempunyai margin yang negatif menunjukan
tanda akan kerentanan keuangan. Hal ini berarti,
semakin rendah margin yang diperoleh BLU,
semakin rentan keuangannya.
Berikut
saran-saran
bagi
penelitian
berikutnya sesuai dengan hasil penelitian yang
telah dilakukan, yaitu:
a.

Periode penelitian perlu diperpanjang,
minimal 10 tahun agar hasil pengujian
menjadi lebih baik.

b.

Definisi kerentanan keuangan perlu dikaji
lebih lanjut untuk menentukan yang terbaik
bagi BLU.

c.

Untuk penelitian berikutnya, perlu ditambah
variabel-variabel yang berhubungan dengan
teori
kerentanan
keuangan
dan
permasalahan BLU.
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6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka
implikasi kebijakan terutama untuk Direktorat
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Direktorat PPK BLU), Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI,
sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan
kebijakan dan peraturan mengenai BLU, adalah:
a.

b.

c.

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.1, 2017, Hal. 1-15

Analisis kerentanan keuangan ini dapat
dimasukan sebagai salah satu cara dalam
menilai kinerja BLU terutama kinerja
keuangan selain rasio keuangan yang telah
digunakan saat ini dalam Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2012.
Melakukan
pembinaan
yang
intensif
terhadap BLU yang mengalami kerentanan
keuangan. Pembinaan ini terutama terkait
pemanfaatan asset dan biaya administrasi.
Untuk pemanfaatan asset, Direktorat PPK
BLU dapat melakukan review atas tarif
layanan yang telah ditetapkan dan mengecek
apakah terdapat aset yang idle. Terkait biaya
administrasi, Direktorat PPK BLU dapat
memberikan
masukan
agar
biaya
administrasi
dapat
dikurangi
secara
proporsional.
Perlu adanya evaluasi berkala untuk
menentukan kelayakan suatu BLU. Evaluasi
dapat dilakukan setiap dua tahun sesuai
dengan definisi kerentanan keuangan, yaitu
mengalami kerentanan keuangan selama dua
tahun berturut-turut.

Penelitian
ini
memiliki
beberapa
keterbatasan dalam pelaksanaannya, antara lain:
a.

Pada penelitian ini yang dijadikan periode
penelitian hanya dua tahun, sehingga kurang
maksimal dalam pengujiannya.

b.

Terdapat data yang belum tersedia atau
belum diperbaharui untuk tiap tahunnya,
yaitu data SDM.
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1. PENDAHULUAN
Inflasi merupakan salah satu permasalahan
makroekonomi yang menjadi perhatian dalam
pengambilan kebijakan ekonomi nasional dan
regional. Nopirin (1994) mendefinisikan inflasi
sebagai proses kenaikan harga barang-barang
secara umum dan terus-menerus selama periode
tertentu.1 Kenaikan harga dari satu atau dua
barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi
kecuali bila kenaikan harga itu meluas kepada
barang-barang yang lain.
Perubahan perilaku inflasi dapat terjadi
karena timbulnya perubahan substansial ataupun
shock dalam perekonomian. Perubahan tersebut
dapat mempengaruhi perilaku pembentukan harga
yang dapat berdampak terhadap perilaku inflasi.
Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat persisten
atau berlangsung dalam kurun waktu lama. Reaksi
yang diberikan dalam mengatasi perubahan/shock
dan perencanaan ke depan memerlukan
pengetahuan yang memadai mengenai seberapa
besar dan berapa lama shock yang terjadi
mempengaruhi perekonomian.
Marques (2004) mendefinisikan persistensi
inflasi sebagai kecepatan tingkat inflasi untuk
kembali ke tingkat ekuilibrium setelah terjadinya
suatu shock.2 Derajat persistensi yang tinggi
menunjukkan lambatnya tingkat inflasi kembali ke
tingkat alamiahnya. Sebaliknya, derajat persistensi
yang rendah menunjukkan cepatnya tingkat inflasi
kembali ke tingkat alamiahnya. Shock yang
dimaksud antara lain dapat berupa kebijakan
pemerintah, gangguan distribusi, bencana alam
dan perubahan cuaca. Oleh karena itu, perilaku
inflasi penting untuk dipelajari dalam rangka
mendukung pengambilan kebijakan atas respon
dari perubahan tekanan terhadap inflasi agar
pengendalian inflasi menjadi lebih efektif.
Mengingat inflasi nasional pada dasarnya
merupakan gabungan dari inflasi di seluruh
daerah, maka untuk tujuan pengendalian inflasi
nasional perlu diperoleh gambaran yang utuh
mengenai perilaku inflasi daerah. Untuk itu,
mempelajari persistensi inflasi pada lingkup
regional atau daerah dan mengetahui penyebabnya
menjadi penting untuk dilakukan. Masing-masing
daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda
sehingga kebijakan pengendalian inflasi yang
dilakukan pun berbeda pula. Wimanda (2006)
menyatakan bahwa antara inflasi-inflasi daerah

1

Nopirin, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan
Mikro (Edisi Pertama), (Yogyakarta: BPFE,
1994).

2

Carlos Robalo Marques, Inflation Persistence:
Facts Or Artefacts? Working Paper Series No.
371, 2004.

dengan inflasi nasional tidak menunjukkan adanya
konvergensi
sehingga
pola
pergerakannya
seringkali berbeda dari pergerakan inflasi
nasional.3 Hal inilah yang dapat mengakibatkan
kebijakan moneter tidak sepenuhnya efektif dalam
menekan laju inflasi di daerah, sehingga inflasi
daerah perlu dikaji secara khusus. Begitu pula,
Carlino dan Defina (1998) menyatakan bahwa
secara teoritis kebijakan moneter merupakan
kebijakan yang bersifat skala nasional, namun
dalam realitasnya, terjadi divergensi daerah dalam
merespon shocks dari variabel agregat ekonomi
tersebut.4
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk
melihat persistensi inflasi di Indonesia. Hasil studi
Yanuarti
(2007)
dan
Alamsyah
(2008)
menyimpulkan bahwa derajat persistensi inflasi di
Indonesia secara umum sangat tinggi dan
cenderung menurun pada periode setelah krisis.5,6
Sementara itu, Harmanta (2009) menyatakan
bahwa persistensi inflasi yang bersifat backward
looking pada era Inflation Targeting Framework
(ITF) mengalami penurunan, sementara yang
bersifat forward looking mengalami peningkatan.
Namun demikian, kajian tersebut perlu didukung
oleh kajian yang bersifat regional, dalam arti
melihat lebih dalam persistensi inflasi di tingkat
regional.7 Pada lingkup regional, Arimurti, dkk
(2011) melakukan penelitian persistensi inflasi di
Jakarta.8 Hasil penelitian tersebut menyebutkan
3

Rizki E. Wimanda, Regional Inflation in
Indonesia: Characteristic, Convergence, and
Determinants. Bank Indonesia Working Paper,
No.13, 2006.

4

Gerald Carlino dan Robert Defina, The
Differential Regional Effects of Monetary Policy.
The Review of Economics and Statistics, Vol. 80,
No.4, November 1998. hlm. 572-587.

5

Tri Yanuarti, Has Inflation Persistence in
Indonesia Changed? Working Paper Bank
Indonesia, 2007.

6

Halim Alamsyah, Persistensi Inflasi dan
Dampaknya Terhadap Pilihan dan Respons
Kebijakan Moneter, Disertasi, Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, 2008.

7

Harmanta, Kredibilitas Kebijakan Moneter dan
Dampaknya terhadap Persistensi Inflasi dan
Strategi Disinflasi di Indonesia: dengan Model
Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE),
(Jakarta:
Fakultas
Ekonomi
Program
Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas
Indonesia, 2009).

8

Trinil Arimurti dan Budi Trisnanto, Persistensi
Inflasi di Jakarta dan Implikasinya Terhadap
Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, (Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2011).
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bahwa tingkat persistensi inflasi di Jakarta masih
tinggi dengan kelompok komoditi penyumbang
persistensi yaitu kelompok makanan jadi,
minuman, rokok dan tembakau juga kelompok
kesehatan. Tingginya persistensi inflasi di Jakarta
disebabkan oleh adanya penetapan harga oleh
pemerintah (administered price) dan shock pada
volatile foods.
Hidayat (2013) menemukan bahwa derajat
persistensi inflasi di Jawa Timur relatif tinggi. 9
Sumber utama penyebab munculnya persistensi
inflasi terkait shock yang terjadi pada komponen
administered price yang diwakili oleh kelompok
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar dan
juga pada kelompok volatile foods yang diwakili
oleh kelompok bahan makanan. Penelitian Hidayat
(2013) tersebut juga menemukan bahwa jangka
waktu yang dibutuhkan kelompok pengeluaran
untuk kembali ke nilai alamiahnya selama 8 hingga
16 bulan. Adanya pembentukan Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID) telah memberikan pengaruh
yang baik bagi persistensi inflasi Jawa Timur di
mana pasca terbentuknya TPID, persistensi inflasi
Jawa Timur cenderung mengalami penurunan.
Kajian persistensi inflasi regional ini akan
difokuskan pada Provinsi Sulawesi Selatan.
Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan
pada alasan bahwa provinsi ini merupakan salah
satu representasi utama perekonomian Indonesia
bagian timur dan mencatat tingkat inflasi dan
Indeks Harga Konsumen (IHK) yang relatif dinamis
di kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua
dibandingkan dengan provinsi lainnya di kawasan
tersebut, bahkan untuk seluruh komoditas atau
kelompok barang/ jasa pembentuk IHK.
Inflasi Sulawesi Selatan pada 5 tahun terakhir
tercatat rata-rata sebesar 5,54% (yoy), dengan
tingkat inflasi terendah sebesar 2,87% (yoy) dan
tertinggi sebesar 8,61% (yoy). Selama periode
pengamatan, tingkat inflasi terendah terjadi pada
tahun 2011 yang salah satunya didorong oleh
melemahnya laju inflasi pada sub-kelompok bahan
bakar-penerangan-air
dan
sub-kelompok
penyelenggaraan rumah tangga. Penurunan laju
inflasi pada sub-kelompok ini disebabkan oleh
hilangnya pengaruh kenaikan Tarif Dasar Listrik
(TDL) pada Juli 2010 (Bank Indonesia, 2010).
Sementara itu, inflasi tertinggi terjadi pada akhir
tahun 2014 yang merupakan dampak dari
kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga
bahan bakar minyak premium dan solar sebesar Rp
2.000 per liter atau 30,77% untuk premium dan
36,36% untuk solar yang diikuti kenaikan tarif

9

Fatimah Hidayat, Analisis Persistensi Inflasi Jawa
Timur: Suatu Pendekatan Sisi Penawaran.
(Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2013).
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angkutan dan bahan makanan (Bank Indonesia,
2014). 10
Grafik 1. Perkembangan Inflasi Sulawesi Selatan

Sumber: Bank Indonesia
Berdasarkan Grafik 1, terlihat bahwa
pergerakan inflasi di Sulawesi Selatan relatif
searah dengan pergerakan inflasi nasional dengan
pergerakan yang cenderung lebih tinggi di akhirakhir periode pengamatan dibandingkan dengan
tingkat inflasi nasional. Dari grafik 1 juga dapat
dilihat bahwa terdapat dugaan inflasi di Sulawesi
Selatan memiliki derajat persistensi yang cukup
tinggi. Kondisi tersebut disebabkan tingginya
tingkat ketergantungan Sulawesi Selatan terhadap
ketersediaan pasokan komoditas volatile food dan
kebijakan pemerintah dalam bentuk administered
prices yang masih menjadi faktor utama yang
mendorong peningkatan inflasi. Namun demikian,
perlu penelaahan lebih lanjut untuk membuktikan
dugaan tingginya derajat persistensi inflasi
tersebut di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu,
kajian persistensi inflasi perlu didukung pula
dengan analisis mengenai penyebab persistensi
inflasi.
Sebagaimana diketahui, inflasi IHK dibentuk
dari harga sejumlah komoditas atau kelompok
barang/ jasa, di mana harga komoditas-komoditas
tersebut ada yang cenderung flat dan berubah
sesuai dengan kebijakan Pemerintah atau supply
shocks yang bersifat musiman. Untuk itu,
diperlukan asesmen untuk melihat secara lebih
rinci faktor-faktor yang bersifat fundamental,
khususnya terkait dengan sejumlah komoditas
tersebut. Hal ini dimaksudkan agar respon
kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat.
Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa laju
inflasi juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat
kejutan (shock), pencapaian sasaran inflasi
memerlukan kerjasama dan koordinasi antara
pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan
makroekonomi yang terintegrasi. Lebih jauh,
karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan
10

Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan
Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV
2014, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Sulawesi Selatan, 2014.
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terhadap kejutan-kejutan (shocks) dari sisi
penawaran
memerlukan
kebijakan-kebijakan
khusus dalam menangani permasalahan tersebut.
Untuk mengatasi inflasi yang bersumber dari
kejutan pada sisi penawaran, sejak tahun 2005
dibentuk Tim Pengendali Inflasi (TPI) di tingkat
pusat dan sejak tahun 2008 dibentuk pula Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas
untuk membantu pencapaian tingkat inflasi di
daerah.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan
menjawab pertanyaan yang mengemuka: (i)
bagaimana tingkat persistensi inflasi di Sulawesi
Selatan?; (ii) bagaimana pengaruh dan kontribusi
persistensi inflasi sejumlah komoditas atau
kelompok barang/ jasa terhadap pembentukan
persistensi di Sulawesi Selatan?; (iii) bagaimana
peranan TPID menjalankan fungsinya dalam
pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan?

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Teori Inflasi
Terdapat berbagai macam definisi atau
pengertian mengenai inflasi. Namun pada
dasarnya, pengertian mengenai inflasi mengacu
pada kecenderungan harga barang-barang untuk
naik secara umum dan terus-menerus.

sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi. Menurut
Manurung dalam Subekan dan Azwar (2016), ada
tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat
dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu:14
a. Kenaikan harga, di mana harga suatu
komoditas menjadi lebih tinggi dari pada harga
periode sebelumnya;
b. Bersifat umum, di mana kenaikan harga suatu
komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika
tidak menyebabkan kenaikan harga-harga
secara umum;
c. Berlangsung terus-menerus, di mana kenaikan
harga yang bersifat umum juga belum akan
memunculkan inflasi, jika terjadi hanya sesaat.
Karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam
rentang waktu minimal bulanan. Dalam waktu
1 (satu) bulan kenaikan harga bersifat umum
dan terus-menerus akan terlihat. Rentang
waktu penilaian inflasi yang lebih panjang
adalah triwulanan dan tahunan.
Secara ekonomi, perubahan harga dapat
disebabkan oleh jumlah penawaran (supply) dan
permintaan (demand). Inflasi dari sisi permintaan
(demand pull inflation) terjadi karena kenaikan
permintaan total (agregat demand) yang
berlebihan sementara produksi (supply) telah
berada pada keadan kesempatan kerja yang penuh
dan tidak mungkin meningkat lagi. Permintaan
yang meningkat akan menyebabkan terjadinya
perubahan peningkatan harga.

Samuelson
dan
Nordhaus
(2004)
mendefinisikan inflasi dengan cukup sederhana
yaitu kenaikan tingkat harga umum.11 Bank
Indonesia (2016) mendefinisikan inflasi dengan
kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat
secara umum dan terus menerus.12 Kenaikan harga
dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut
inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau
mengakibatkan kenaikan) barang lainnya.
Ackley
dalam
Iswardono
(1997)
mendefiniskan inflasi sebagai suatu kenaikan harga
yang terus menerus dari barang-barang dan jasa
secara umum (bukan satu macam barang saja dan
sesaat).13 Menurut definisi ini, kenaikan harga yang
11

PA Samuelson dan Nordhaus Wd, Ilmu
Makroekonomi. Edisi Tujuh Belas, Diterjemahkan
oleh Gretta, Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, dan
Anna Elly, (Jakarta: PT. Media Global Edukasi,
2004).

12

Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan
Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I
2016, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Sulawesi Selatan, 2016.

13

Iswardono, Kebijakan Moneter di Indonesia
(Indonesian Monetary Policy), Journal of
Economics, FE UII, No. 2, Vol. 3, 1997.

Gambar 1. Kurva Demand Pull Inflation

di mana:
P1 : Harga harga awal
P2 : Harga setelah ada perubahan
Q1 : Jumlah produksi awal
Q2 : Jumlah produksi setelah ada perubahan
E1 : Keseimbangan awal
E2 : Keseimbangan setelah ada perubahan

14

Subekan et al., Analisis Pengaruh Kebijakan
Moneter dan Fiskal Regional Terhadap Inflasi
dan Pertumbuhan Ekonomi Regional dan
Pembuktian Flypaper Effect di Era Desentralisasi
Fiskal di Sulawesi Selatan. Kajian Akademis
BPPK Kementerian Keuangan Tahun 2016,
2016.
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Perubahan Q1 ke Q2 menyebabkan harga ikut
naik dari P1 ke P2 dan tingkat keseimbangan naik
dari E1 ke E2. Ini terjadi akibat perubahan
permintaan terhadap barang dan jasa, sedangkan
faktor-faktor produksi tetap, akibatnya harga
barang dan jasa meningkat, produksi barang dan
jasa juga meningkat, dan titik keseimbangan
berubah dari E1 ke E2 (Gambar 1).
Inflasi karena desakan biaya (cost push
inflation) terjadi akibat meningkatnya biaya
produksi (input) sehingga mengakibatkan harga
produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik.
Biaya per unit yang lebih tinggi untuk produksi
menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan
berkurang sehingga terjadi pergeseran kurva
penawaran ke kiri, seperti di jelaskan pada Gambar
2 sebagai berikut:
Gambar 2. Kurva Cost Push Inflation

di mana:
P1 : Harga harga awal
P2 : Harga setelah ada perubahan
P3 : Harga setelah ada perubahan
Q1 : Jumlah produksi awal
Q2 : Jumlah peoduksi setelah ada perubahan
Q3 : Jumlah produksi setelah ada perubahan
E1 : Keseimbangan awal
E2 : Keseimbangan setelah ada perubahan
E3 : Keseimbangan setelah ada perubahan
Perubahan titik keseimbangan dari E1 ke E2
kemudian E3 terjadi akibat meningkatnya biaya
produksi dan produsen menurunkan jumlah
produksi dari titik Q1 ke Q2 dan ke Q3. Perubahan
jumlah produksi itu menyebabkan harga naik
sebesar P1, P2 dan P3 (Gambar 2).
Kenaikan harga secara umum yang hanya
berkaitan dengan beberapa barang tertentu
secara kontinyu disebut inflasi tertutup (closed
inflation) dan apabila kenaikan harga terjadi
secara keseluruhan disebut inflasi terbuka (open
inflation). Sedangkan jika serangan inflasi demikian
hebatnya dan setiap saat harga-harga terus
berubah dan meningkat sehingga orang tidak
dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai
uang terus merosot disebut inflasi yang tidak
terkendali (hiperinflasi).

2.2. Teori dan Pengukuran Persistensi Inflasi
Banyak pendapat yang mengemukakan bahwa
ketika terjadi guncangan dalam perekonomian,
variabel ekonomi akan cenderung menjauh dari
nilai alamiahnya untuk waktu yang lama, atau
dengan kata lain variabel tersebut tidak langsung
kembali kepada nilai alamiahnya. Fenomena
tersebut dikenal sebagai persistensi dari suatu
variabel.
Menurut Angeloni dalam Alamsyah (2008)
persistensi inflasi dapat diartikan sebagai
kecenderungan lambatnya pergerakan inflasi
menuju nilai jangka panjangnya ketika terjadi
goncangan dalam perekonomian.15 Marques
(2004) mendefinisikan persistensi inflasi sebagai
kecepatan tingkat inflasi untuk kembali ke tingkat
ekuilibriuma setelah timbulnya suatu shock.16
Definisi yang hampir serupa dikemukakan Willis
dalam Arimurti (2011) yang mengartikan
persistensi inflasi sebagai waktu yang dibutuhkan
oleh inflasi untuk kembali ke baseline setelah
adanya shock. Persistensi inflasi merupakan
pengaruh jangka panjang dari guncangan terhadap
inflasi.17 Berdasarkan definisi-definisi tersebut,
dapat disimpulkan bahwa persistensi inflasi
menggambarkan cepat atau lambatnya inflasi
untuk kembali ke nilai alamiahnya ketika terjadi
guncangan (shock).
Derajat persistensi yang tinggi menunjukkan
lambatnya tingkat inflasi kembali ke tingkat
alamiahnya. Sebaliknya derajat persistensi yang
rendah menunjukkan cepatnya tingkat inflasi
kembali ke tingkat alamiahnya. Guncangan atau
Shock dapat berupa kebijakan pemerintah,
gangguan distribusi, bencana alam dan perubahan
cuaca. Studi mengenai persistensi inflasi penting
untuk meningkatkan kemampuan forecasting
inflasi, memperoleh kejelasan efek dinamis dari
exogenous price shocks, memberikan informasi/
petunjuk dan memperbaiki kebijakan moneter, dan
untuk menilai apakah rezim kebijakan moneter
yang berbeda akan menghasilkan persistensi yang
berbeda (Arimurti, 2011).
yang

Menurut Marques (2004), terdapat tiga hal
harus diperhatikan dalam mengukur

15

Halim Alamsyah, Persistensi Inflasi dan
Dampaknya Terhadap Pilihan dan Respons
Kebijakan Moneter, Disertasi, Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, 2008.

16

Carlos Robalo Marques, Inflation Persistence:
Facts or Artefacts? Working Paper Series no.
371, 2004.

17

Trinil Arimurti dan Budi Trisnanto, Persistensi
Inflasi di Jakarta dan Implikasinya Terhadap
Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah, Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2011.
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persistensi inflasi. Pertama, estimasi persistensi
inflasi sangat bergantung dari nilai inflasi jangka
panjang yang diasumsikan. Untuk mengetahui
apakah inflasi bergerak dengan lambat atau cepat
sebagai
responnya
terhadap
guncangan,
diperlukan informasi mengenai jalur inflasi yang
akan diikuti seandainya guncangan tidak terjadi
dan seberapa besar tingkat inflasi yang diharapkan
setelah pengaruh guncangan hilang. Kedua, apakah
nilai jangka panjang dari inflasi harus diasumsikan
exogenous (ditentukan oleh kebijakan moneter)
ataukah endogenous (ditentukan oleh data). Dalam
pendekatan multivariate dengan menggunakan
model
structural,
besarnya
kemungkinan
guncangan tertentu berpengaruh terhadap nilai
inflasi jangka panjang dapat diketahui. Sedangkan
dalam pendekatan univariat, terdapat asumsi
bahwa guncangan tidak mempengaruhi nilai inflasi
jangka panjang atau target inflasi bank sentral.
Ketiga, target inflasi yang bergerak dapat menjadi
sumber persistensi inflasi. Sebagai contoh, jika
bank sentral merubah target inflasinya, orangorang akan memerlukan waktu untuk belajar
mengenai target yang baru, sehingga inflasi akan
bergerak lebih lambat menuju nilai targetnya.
Dalam studi empiris, hal ini dapat diketahui dengan
penggunaan model structural.
Ada dua pendekatan yang dapat digunakan
untuk mengukur tingkat persistensi inflasi, yaitu
pendekatan univariat dan multivariat model
(Yanuarti, 2007).18 Pendekatan univariat lebih
menekankan hanya pada aspek data time series.
Dalam pendekatan ini, model autoregresif
sederhana diasumsikan dan shock diukur dari
komponen white noise dari proses autoregresif.
Sedangkan menurut Dossche dan Everaert (dalam
Arimurti, 2011), pendekatan multivariat mencakup
tambahan informasi seperti output riil dan tingkat
suku bunga bank sentral. Pendekatan multivariat
mengasumsikan adanya hubungan kausalitas
antara inflasi dan determinannya, dengan
menggunakan Phillips Curve atau Structural VAR
model. Persistensi inflasi dalam konteks ini adalah
durasi dari suatu guncangan terhadap inflasi.
Marques (2004) menggarisbawahi perbedaan
penting dari metode multivariat dan univariat.
Pada pendekatan multivariat, analisis dapat
dilakukan pada shock berbeda yang turut
mempengaruhi inflasi dan menentukan shock apa
yang memiliki dampak spesifik pada persistensi
inflasi. Sedangkan pada pendekatan univariat,
shock pada inflasi tidak memiliki interpretasi
ekonomi karena shock tersebut merupakan ukuran
total shock yang mempengaruhi inflasi pada
periode tersebut.
18
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Tri Yanuarti, Has Inflation Persistence in
Indonesia Changed? Working Paper Bank
Indonesia, 2007.

Dari beberapa studi yang telah dilakukan,
pendekatan univariat dengan menggunakan model
autoregressive (AR) time series merupakan yang
pendekatan yang paling lazim dalam riset empiris.
Estimasi persistensi inflasi dilakukan dengan
melihat proses univariate autoregressive (AR) time
series model sebagaimana disebutkan oleh Marques
(2004). Hal itu karena model AR merupakan
pengukur persistensi inflasi yang cukup baik serta
berkaitan langsung dengan koefisien mean
reversion sebagai alternatif pengukuran tingkat
persistensi inflasi. Formula AR dengan order p
dapat dijabarkan sebagai berikut:
𝑘

𝜋𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝛼𝑗 𝜋𝑡−𝑗 + 𝜀𝑡

(1)

𝑗=1

dimana:
𝜋𝑡
:
𝜇

:

𝑘

∑ 𝛼𝑗

tingkat inflasi triwulanan pada waktu t
konstanta dari hasil proses estimasi,
sebagai kontrol terhadap rata-rata
inflasi

:

jumlah koefisien AR

:

random error term atau residual dari
regresi persamaan di atas

𝑗=1

𝜀𝑡

Tingkat persistensi inflasi dihitung dengan
menjumlahkan koefisien AR. Persistensi inflasi
dikatakan tinggi apabila tingkat inflasi saat ini
sangat dipengaruhi oleh nilai lag-nya, sehingga
koefisiennya mendekati 1. Dalam hal ini, inflasi
dikatakan mendekati unit root process. Untuk
estimasi ρ, penentuan jumlah lag variabel
dependen yang sesuai menggunakan Akaike
Information Criterion (AIC) dan atau Schwarz
Bayesian Information Criterion (SBIC).
Sementara untuk mengukur berapa lama
waktu yang diperlukan inflasi dalam menyerap
50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai
rata-ratanya, dapat digunakan formula sebagai
berikut (Gujarati, 2004):19
𝜌
(2)
1−𝜌
di mana h merupakan waktu yang diperlukan
inflasi dalam menyerap 50% shock yang terjadi
sebelum kembali ke nilai rata-ratanya dan ρ adalah
hasil estimasi derajat persistensi inflasi.
ℎ=

2.3. Pengendalian Inflasi di Daerah
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan
prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan

19

Damodar Gujarati, Basic Econometrics, FourthEdition, New York: The McGraw-Hill Companies,
2004.

PERSISTENSI INFLASI REGIONAL DI SULAWESI SELATAN

Indonesian Treasury Review Vol. 2 No. 1, 2017, Hal. 17-34

Azwar

masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi
Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan
yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia.
Karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung
bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi
supply (sisi penawaran) berkenaan dengan
gangguan produksi, distribusi, maupun kebijakan
pemerintah. Selain itu, shocks terhadap inflasi juga
dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait
harga komoditas strategis seperti Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan komoditas energi lainnya
(administered prices).
Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih
rentan terhadap shocks tersebut, pengendalian
inflasi melalui kerja sama dan koordinasi lintas
instansi (Bank Indonesia dan Pemerintah)
diperlukan untuk menjaga kestabilan harga.
Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan
sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah
dan stabil dapat tercapai sehingga mendukung
kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya
peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi
yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank
Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan
Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak
tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian
dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) di level daerah pada tahun
2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan
peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, pada
Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional
(Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi
katalisator yang dapat memperkuat efektivitas
peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah
Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan
Kemendagri (Bank Indonesia, 2015).20
Gambar 3. Keterkaitan Antara TPI, Pokjanas TPID
dan TPID

Sumber: Bank Indonesia (2016)
Pokjanas
TPID
berperan
dalam
mengoordinasikan
sekaligus
mengarahkan
berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TPID dalam
menjaga stabilitas harga di daerah. Selain itu,
Pokjanas TPID dibangun sebagai sarana untuk
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memperkuat
sinergi
pusat-daerah
dalam
mengatasi berbagai persoalan di daerah yang
memerlukan kebijakan pemerintah pusat. Berbagai
rekomendasi pengendalian harga yang dihasilkan
TPID dinilai sedikit banyak telah membantu
pemangku kepentingan di daerah dalam
merumuskan kebijakan terkait pengendalian
harga. Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai
instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank
Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD,
serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu
membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan
dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga.
2.4. Penelitian Terdahulu
Berbagai studi pernah dilakukan untuk
melihat persistensi inflasi di Indonesia, baik dalam
lingkup nasional maupun regional.
Studi yang dilakukan Yanuarti (2007)
bertujuan untuk mengukur derajat persistensi
inflasi di Indonesia serta meneliti apakah terjadi
perubahan derajat persistensi inflasi pada kurun
waktu 1990-2006. Dengan menggunakan full
sample, ditemukan bahwa derajat persistensi
inflasi di Indonesia sangat tinggi, namun cenderung
menurun pada periode setelah krisis.
Selanjutnya, Alamsyah (2008) melakukan
penelitian yang bertujuan untuk melihat
perubahan perilaku inflasi di Indonesia pada masa
sebelum dan sesudah krisis, serta melihat sumber
penyebab persistensi inflasi, terutama yang berasal
dari perilaku mikro pengusaha yang didekati
dengan model hybrid NKPC. Dengan menggunakan
pendekatan univariate, yaitu the sum of
autoregressive coefficient (AR (1)) ditemukan
bahwa derajat persistensi di Indonesia relatif tinggi
pada periode pengamatan 1985-2007. Namun
demikian, derajat persistensi tersebut cenderung
menurun setelah krisis ekonomi. Inflasi di
Indonesia berperilaku campuran yang merupakan
kombinasi dari perilaku backward dan forward
looking. Oleh karena itu, upaya penjangkaran
ekspektasi inflasi menuju ke target yang ditetapkan
bank sentral diperlukan untuk mengendalikan
inflasi dan meningkatkan kredibilitas kebijakan
moneter di Indonesia.
Sementara itu, Harmanta (2009) menyatakan
bahwa persistensi inflasi yang bersifat backward
looking pada era ITF mengalami penurunan,
sementara yang bersifat forward looking
mengalami peningkatan.21 Namun demikian, kajian

21
20

Bank Indonesia, Kajian Ekonomi dan Keuangan
Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV
2015, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Sulawesi Selatan, 2015.

Harmanta, Kredibilitas Kebijakan Moneter dan
Dampaknya terhadap Persistensi Inflasi dan
Strategi Disinflasi di Indonesia: dengan Model
Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE),
(Jakarta:
Fakultas
Ekonomi
Program
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tersebut perlu didukung oleh kajian yang bersifat
regional, dalam arti melihat lebih dalam persistensi
inflasi di tingkat regional. Hal ini juga juga
dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa inflasi
nasional dibentuk dari inflasi daerah. Secara lebih
spesifik, kajian persistensi inflasi di daerah dengan
mempertimbangkan bahwa masing-masing daerah
memiliki karakteristik inflasi yang berimplikasi
pada kebijakan pengendalian inflasi yang spesifik
meski secara umum tekanan inflasi di daerah
banyak terkait dengan kejutan di sisi pasokan.
Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Bank
Indonesia Kendari (2010) menunjukkan derajat
persistensi inflasi yang tinggi di Provinsi Sulawesi
Tenggara tepatnya di Kota Kendari.22 Kendari
memiliki derajat persistensi sebesar 0,82 dan
komoditi yang menyumbang bobot inflasi terbesar
yaitu rokok kretek. Dari hasil Kajian Ekonomi
Regional Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan IV
(2010) di Kalimantan Tengah, diwakili oleh
Palangkaraya dan Sampit juga menunjukkan
adanya persistensi inflasi yang relatif rendah-tinggi
antara 0,4 - 0,9. Di Palangkaraya komoditas
penyumbang inflasinya adalah beras, tarif listrik,
minyak tanah, sewa rumah dan tarif telpon,
sedangkan di Sampit yaitu beras, minyak goreng,
rokok filter, tukang bukan mandor dan emas
perhiasan.
Penelitian yang dilakukan oleh Arimurti
(2011) pada persistensi inflasi di Jakarta
menyebutkan bahwa tingkat persistensi inflasi di
Jakarta masih tinggi dengan kelompok komoditi
penyumbang persistensi yaitu kelompok makanan
jadi, minuman, rokok dan tembakau juga kelompok
kesehatan. Dengan jangka waktu yang dibutuhkan
untuk menyerap shock yang ada untuk kelompok
komoditi selama 5-12 bulan, sedangkan untuk
komoditi selama 3-12 bulan. Penelitian ini
menyebutkan bahwa tingginya persistensi inflasi di
Jakarta disebabkan oleh adanya penetapan harga
oleh pemerintah (administered price) dan shock
pada volatile food.
Di wilayah lainnya, Hidayat (2013) melalukan
penelitian persistensi inflasi di Jawa Timur dengan
teknik model autoregressive (AR) time series
menemukan bahwa derajat persistensi inflasi di
Jawa Timur tinggi yaitu sebesar 0,90. 23 Penelitian
Hidayati menyebutkan bahwa sumber utama
penyebab munculnya persistensi inflasi terkait
Pascasarjana Ilmu
Indonesia, 2009).

Ekonomi

Universitas

22

Bank Indonesia Kendari, Penelitian Persistensi
Inflasi Sulawesi Tenggara, 2010.

23

Fatimah Hidayat, Analisis Persistensi Inflasi Jawa
Timur: Suatu Pendekatan Sisi Penawaran.
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2013.

shock yang terjadi pada komponen administered
price yang diwakili oleh kelompok perumahan, air,
listrik, gas dan bahan bakar dan juga pada
kelompok volatile foods yang diwakili oleh
kelompok bahan makanan. Penelitian ini juga
menemukan bahwa jangka waktu yang dibutuhkan
oleh kelompok pengeluaran untuk kembali ke nilai
alamiahnya selama 8 hingga 16 bulan. Sedangkan
untuk adanya pembentukan Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID) telah memberikan pengaruh yang
baik bagi persistensi inflasi Jawa Timur. Setelah
dibentuknya TPID, persistensi inflasi Jawa Timur
cenderung mengalami penurunan.
2.5. Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan
empiris pada penelitian-penelitian terdahulu, maka
hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengingat kecenderungan persistensi inflasi
di tingkat regional seperti di Palangkaraya,
Sampit, Kendari (Bank Indonesia, 2010),
Jakarta (Arimurti, 2011) dan Jawa Timur
(Hidayat, 2013) relatif tinggi, maka diduga
bahwa persistensi inflasi di Sulawesi Selatan
juga tinggi.
2. Tingginya tingkat ketergantungan inflasi baik
nasional
maupun
regional
terhadap
ketersediaan pasokan komoditas volatile food
dan kebijakan pemerintah dalam bentuk
administered prices, maka diduga bahwa
sumber utama (dominan) persistensi inflasi di
Sulawesi Selatan berasal dari inflasi
komoditas atau kelompok barang/ jasa yang
termasuk dalam komoditas volatile food dan
administered prices.
3. Upaya untuk mengendalikan inflasi secara
umum di Indonesia, termasuk di Sulawesi
Selatan, telah didukung oleh koordinasi
institusional antara Bank Indonesia dan
pemerintah pusat/ daerah melalui Tim
Pengendali Inflasi Derah (TPID). Dengan
keterangan ini, keberadaan TPID Sulawesi
Selatan diduga dapat memberikan peranan
yang baik terhadap pengendalian laju inflasi
di Sulawesi Selatan.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Data dan Variabel Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder berupa data time series
inflasi Sulawesi Selatan secara triwulanan periode
tahun 2006.I s.d. 2016.I dan data IHK dari tujuh
kelompok komoditas barang/ jasa pembentuk
inflasi yaitu kelompok bahan makanan (BAMA);
kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan
tembakau (MAJADI); kelompok perumahan, air,
listrik, dan bahan bakar (PERUM); kelompok
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sandang (SAND); kelompok kesehatan (KES);
kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga
(PENDIDI); kelompok transportasi, komunikasi,
dan jasa keuangan (TRANS). Data Inflasi dan IHK
diperoleh dari Publikasi Bank Indonesia dan Badan
Pusat Statistik.
Variabel-variabel yang digunakan yaitu:
1.

Inflasi (INF)
Tingkat inflasi yang digunakan adalah inflasi
IHK. Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur
kenaikan biaya hidup (cost of living) yang
mencakup barang dan jasa yang banyak
dikonsumsi masyarakat.

2.

Kelompok Komoditi Penyusun IHK
Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun
2002 dan 2007 yang dilakukan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS), perhitungan inflasi
dibentuk dari sejumlah komoditas atau
kelompok barang/ jasa yang dikelompokkan
secara umum menjadi beberapa kelompok
yaitu :
a. kelompok bahan makanan (BAMA) ;
b. kelompok makanan jadi, minuman, rokok
dan tembakau (MAJADI);
c. kelompok perumahan, air, listrik, dan
bahan bakar (PERUM);
d. kelompok sandang (SAND);
e. kelompok kesehatan (KES);
f. kelompok pendidikan, rekreasi, dan
olahraga (PENDIDI);
g. kelompok transportasi, komunikasi, dan
jasa keuangan (TRANS).

3.

Dummy TPID
Dummy TPID merupakan proxy yang
digunakan untuk menggambarkan pengaruh
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

3.2. Metode Analisis
Estimasi persistensi inflasi dilakukan dengan
metode analisis univariate autoregressive (AR) time
series model. Pemilihan model AR tersebut
dikarenakan model AR merupakan pengukur
persistensi inflasi yang cukup baik. Dari beberapa
studi yang telah dilakukan, seperti yang dilakukan
sebagaimana Marques (2004), Yanuarti (2007),
Arimurti (2008), Alamsyah (2008) dan Hidayati
(2013), model univariate autoregressive (AR) time
series merupakan pendekatan yang paling lazim
dalam riset empiris. Formula AR dengan order p
telah disebutkan dalam persamaan (1).
Tingkat persistensi inflasi dihitung dengan
menjumlahkan koefisien AR:
(𝜌 = ∑𝑘𝑗=1 𝛼𝑗 )

(3)

Persistensi inflasi dikatakan tinggi apabila
tingkat inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai
lag-nya, sehingga koefisiennya mendekati 1.

Langkah awal analisis data penelitian yaitu
dengan melakukan uji stasioneritas (uji akar unit).
Dalam hal ini, inflasi dikatakan mendekati unit root
process. Uji ini untuk membuktikan stabilitas
(normalitas) pola masing-masing variabel, agar
regresi yang dihasilkan tidak lancung (palsu)
sehingga tidak menghasilkan interpretasi yang
keliru. Penelitian ini menggunakan Augmented
Dickey-Fuller (ADF) test dengan kriteria pengujian
jika nilai absolut statistik ADF test lebih besar dari
nilai kritis distribusi statistik MacKinnon (test
critical values), dalam hal ini nilai Prob. lebih kecil
dari alpha atau 0.05, maka H0 ditolak yang berarti
bahwa data time series yang diamati telah
stationer. Dan sebaliknya, jika nilai absolut statistik
ADF test lebih kecil dari nilai kritis distribusi
statistik MacKinnon (test critical values), dalam hal
ini nilai Prob. lebih besar dari alpha atau 0.05,
maka H0 diterima, yang berarti data time series
tidak stationer.
Uji penentuan panjang lag optimal dilakukan
untuk mengsetimasi nilai ρ. Uji ini digunakan untuk
mengetahui lamanya periode suatu variabel
dipengaruhi oleh variabel masa lalunya.
Penentuan jumlah lag variable dependen yang
optimal menggunakan beberapa parameter lain
Likelihood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE),
Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz
Information Criterion (SC) dan Hannan Quinn (HQ).
Penentuan panjang lag yang optimal ditandai
dengan nilai AIC, SC atau LR yang terkecil (Enders,
2004).
Formula pada persamaan (2) digunakan
untuk mengukur berapa lama waktu yang
diperlukan inflasi dalam menyerap 50% shock yang
terjadi sebelum kembali ke nilai rata-ratanya.
Setelah mengetahui derajat persistensi inflasi di
Sulawesi Selatan, selanjutnya adalah melakukan
analisis terhadap sumber persistensi inflasi di
Sulawesi Selatan terutama dari sisi penawaran.
Untuk mengetahui sumber persistensi inflasi di
Sulawesi Selatan, penelitian ini mengadaptasi
model yang digunakan oleh Hidayati (2013) yaitu
Partial Adjustment Model (PAM) dengan persamaan
awal sebagai berikut:
𝑌𝑡=𝛾𝛽0+ 𝛾𝛽0𝑋𝑡 + (1−𝛾) 𝑌𝑡−1 + 𝑣𝑡 ;

(4)

dimana 𝑣𝑡= 𝛿𝑒𝑡
Model PAM tersebut juga termasuk model
Autoregressive. Berdasar pada model awal tersebut
maka persamaan umum yang digunakan pada
penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝐼𝑁𝐹𝑡=𝛽0 +𝛽1𝐵𝐴𝑀𝐴𝑡+𝛽2𝑀𝐴JADI𝑡+𝛽3𝑃𝐸𝑅𝑈𝑀𝑡+
𝛽4𝑆𝐴𝑁D𝑡+𝛽5𝐾𝐸𝑆𝑡+𝛽6𝑃𝐸𝑁𝐷𝐼𝑡+𝛽7𝑇𝑅𝐴𝑁
𝑆𝑡+ 𝛽8DTPID𝑡 + 𝑣𝑡
dimana:
𝐼𝑁𝐹𝑡

:

Tingkat inflasi

(6)
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BAMAt

:

MAJADIt

:

PERUMt

:

SANDt
KESt

:
:

PENDIDIt

:

TRANSt

:

DTPIDt
𝛽0
𝛽0 s.d 𝛽7
𝑣𝑡

:
:
:
:

Indeks harga kelompok bahan
makanan
Indeks harga kelompok makanan
jadi,
minuman,
rokok,
dan
tembakau
Indeks harga kelompok perumahan,
air, listrik, gas, dan bahan bakar
Indeks harga kelompok sandang
Indeks harga kelompok kesehatan
Indeks harga kelompok pendidikan,
rekreasi dan olahraga
Indeks
harga
kelompok
transportasi, komunikasi, dan jasa
keuangan
Dummy TPID
Konstanta
Koefisien
Error terms

Persamaan di atas menunjukkan sumbersumber persistensi inflasi yang terjadi di Sulawesi
Selatan dilihat berdasarkan kelompok komoditi
penyusun IHK. Selain itu, persamaan ini juga
mencoba melihat pengaruh keberadaan Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam persistensi
inflasi di Sulawesi Selatan.

Tabel 1
Statistik Deskriptif
INF

BAMA MAJADI PERUM SAND

KES

6.86

10.79

6.86

4.901

Median

6.21

11.27

5.48

4.14

6.95

4.531

3.41

1.75

Maximum

16.85

21.45

14.51

11.91

12.42

11.11

13.49

29.99

Minimum

2.70

0.230

3.28

2.45

2.16

1.99

1.33

-5.01

Std. Dev.

3.56

5.99

2.96

2.62

2.73

2.141

3.53

8.12

Mean

Hasil analisis data dalam penilitian dibagi ke
dalam beberapa bagian yaitu: (i) hasil analisis
statistik deskriptif; (ii) hasil pengujian statistik
sebelum estimasi yang meliputi uji stasioneritas
data dan panjang lag optimal dan (iii) estimasi
model univariate autoregressive (AR).
4.2. Hasil Statistik Deskriptif
Hasil uji statistik deskriptif (Tabel 1) pada
seluruh variabel menunjukkan bahwa rata-rata
tingkat inflasi umum di Sulawesi Selatan selama
periode penelitian tercatat rata-rata sebesar 6,86%
(yoy), dengan tingkat inflasi terendah sebesar 2,7%
(yoy) dan tertinggi sebesar 16,85% (yoy). Inflasi
pada kelompok BAMA menunjukkan rata-rata
inflasi yang paling tinggi dibandingkan kelompok
komoditas barang/ jasa lainnya, yaitu sebesar
10,79% (yoy) selama periode penelitian. Rata-rata
tingkat inflasi terendah selama periode penelitian
pada kelompok pendidikan. Meskipun kelompok
BAMA memiliki rata-rata tertinggi selama periode,
namun titik tertinggi (maksimal) inflasi justru pada
kelompok pendidikan. Artinya, dalam waktu atau
triwulan tertentu, inflasi di Sulawesi Selatan
pernah mencapai titik tertinggi yaitu pada
kelompok pendidikan. Hal menarik lainnya adalah
bahwa deflasi juga terjadi pada kelompok bahan
makanan, kesehatan dan transportasi, komunikasi,
dan jasa keuangan yang ditunjukkan oleh titik
minimal (terendah) selama periode penelitian.

5.38

PEND TRANS
4.77

4.71

Sumber: Hasil pengolahan data
4.2.1. Hasil Uji Stasioneritas
Berdasarkan hasil uji akar unit (unit root test)
dengan menggunakan metode ADF test diperoleh
bahwa hanya tiga variabel (PERUM, KES, dan
TRANS) yang stasioner atau memiliki unit root
pada level dan lima variabel lainnya (INF, BAMA,
MAJADI, SAND, dan PENDIDI) tidak stasioner pada
level.
Selanjutnya,
pengujian
stasioneritas
dilakukan pada first difference. Hasil Pengujian
pada first differences menunjukkan bahwa kelima
variabel telah stasioner pada tingkat signifikansi
5% (Tabel 2).
Tabel 2
Hasil Uji Stasioner

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Analisis

6.58

INF
BAMA
MAJADI
PERUM
SAND
KES
PENDIDI
TRANS

Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test
Level
First Difference
critical
tcritical
tProb.*
Prob.*
values
statistic
values
statistic
-2.945
-2.213
0.205
-2.945
-5.194
0.000*
-2.936
-2.740
0.076
-2.945
-5.436
0.000*
-2.941
-3.929
0.004*
-2.938
-4.400
0.001*
-2.936
-2.440
0.137
-2.938
-7.370
0.000*
-2.938
-3.931
0.004*
-2.938
-1.873
0.340
-2.938
-4.739
0.000*
-2.936
-3.795
0.006*

Sumber: Hasil pengolahan data
*) data signifikan pada α = 5%.
Berdasarkan hasil uji stasioner tersebut dapat
dikatakan bahwa data telah memenuhi syarat
stasioneritas. Oleh karena terdapat tiga variabel
yang telah stasioner pada level dan lima variabel
stasioner pada difference yang sama (first
difference) atau dengan kata lain bahwa tidak
semua variabel stasioner pada difference, maka
model yang telah dispesifikasikan sebelumnya
dapat diestimasi lebih lanjut.
4.2.2. Hasil Uji Panjang Lag Optimal
Penentuan lag dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan Likelihood Ratio (LR),
Final Prediction Error (FPE), Akaike Information
Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SC)
dan Hannan Quinn (HQ). Hasil penentuan panjang
lag secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3
Hasil Uji Panjang Lag Optimal
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-613.2

NA

9463.4

31.8

32.1

-613.2

1

-450.0

251.10*

62.4*

26.7

29.8*

-450.0

2

-383.5

75.0

84.6

26.6*

32.44314

-383.5

Sumber: Hasil pengolahan data
*) indicates lag order selected by the criterion.
Berdasarkan Tabel 3, lag optimal menurut
kriteria LR, FPE, AIC, SC dan HQ yang nilainya
terkecil dan paling banyak ditunjuk adalah lag 1
sebagaimana ditunjukkan dengan tanda (*). Oleh
karena itu, dalam proses selanjutnya untuk
mengestimasi model akan digunakan lag ke-1.
4.2.3. Pengujian Persistensi Inflasi
Pengujian persistensi inflasi Sulawesi Selatan
dengan menggunakan model autoregressive
menghasilkan output sebagaimana pada Tabel 4.
Tabel 4
Hasil Pengujian Persistensi Inflasi
Variable
Coefficient
C
1.458
INF(1)
0.816
R-squared
Adjusted R-squared

Std. Error
0.847
0.114

t-Statistic
1.721
7.158

Prob.
0.093
0.000
0.57
0.56

Sumber: Hasil pengolahan data
Berdasarkan hasil uji autoregresif (AR)
menggunakan program Eviews sebagaimana Tabel
4 di atas, diketahui bahwa koefisien autoregresif
(AR (1)) sebagai indikator persistensi inflasi di
Sulawesi Selatan bernilai 0,82. Nilai tersebut
menunjukkan mendekati angka 1 (satu), yang
berarti bahwa tingkat persistensi inflasi Sulawesi
Selatan tergolong tinggi.24 Koefisien persistensi
yang tinggi menyatakan lambatnya tingkat inflasi
untuk kembali ke tingkat alamiahnya setelah
timbul suatu. Persistensi inflasi Sulawesi Selatan
yang tinggi menunjukkan bahwa secara umum nilai
inflasi saat ini sangat dipengaruhi oleh nilai masa
lalunya, sehingga pengaruh guncangan atau shock
terhadap inflasi akan sulit dinetralisir yang
mengakibatkan inflasi akan sulit untuk kembali
ketingkat alamiahnya. Dengan demikian, hipotesis
pertama dari penelitian ini dapat diterima.
Hasil ini menjadi bukti empiris yang
menguatkan fakta bahwa persistensi inflasi daerah
di Indonesia relatif tinggi.
Penelitian Bank
Indonesia di beberapa wilayah, seperti Kendari
(2010)
dan
Kalimantan
Tengah
(2010),
menyebutkan derajat persistensi inflasi yang
tinggi, yaitu di Kendari sebesar 0,82 dan
Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kota
Palangkaraya dan Sampit sebesar 0,4–0,9.
24

Kategori persistensi inflasi tinggi apabila
tingkat persisten mencapai nilai > 0,80
(Arimurti, 2011).

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini
yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Arimurti
(2011) mengenai persistensi inflasi di Jakarta yang
tergolong tinggi yaitu sebesar 0,94. Begitupula,
Hidayati (2013) menemukan bahwa persistensi
inflasi di Jawa Timur juga tergolong tinggi yaitu
sebesar 0,90. Sehingga dapat dinyatakan bahwa
persistensi inflasi yang tinggi terjadi hampir di
seluruh wilayah Indonesia yaitu Jawa, Kalimantan
dan Sulawesi.
4.2.4. Pengujian Sumber Persistensi Inflasi
Pengujian sumber persistensi inflasi Sulawesi
Selatan difokuskan pada sisi penawaran. Sumbersumber persistensi inflasi yang terjadi di Sulawesi
Selatan dilihat berdasarkan sejumlah komoditas
atau kelompok barang/ jasa penyusun IHK yang
terdiri dari komponen volatile foods dan
administered price. Terdapat tujuh kelompok
komoditi penyusun IHK yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu kelompok bahan makanan
(BAMA) ; kelompok makanan jadi, minuman, rokok
dan tembakau (MAJADI); kelompok perumahan,
air, listrik, dan bahan bakar (PERUM); kelompok
sandang (SAND); kelompok kesehatan (KES);
kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga
(PENDIDI); kelompok transportasi, komunikasi,
dan jasa keuangan (TRANS).
Hasil pengujian sumber persistensi inflasi di
Sulawesi Selatan dilakukan dengan Partial
Adjustment Model (PAM) sebagaimana disajikan
pada Tabel 5.
Tabel 5
Hasil Pengujian Sumber Persistensi Inflasi
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
BAMA
0.243
0.008
29.076
0.000
MAJADI
0.113
0.026
4.346
0.000
PERUM
0.237
0.048
4.885
0.000
SAND
0.123
0.019
6.340
0.000
KES
0.017
0.032
0.520
0.606
PENDIDI
0.090
0.013
6.976
0.000
TRANS
0.186
0.007
24.611
0.000
INF(1)
0.018
0.015
1.180
0.246
C
-0.153
0.120
-1.274
0.212
R-squared
0.997
Adjusted R-squared
0.996
F-statistic
1577.992
Prob(F-statistic)
0.000

Sumber: Hasil pengolahan data
Berdasarkan tabel 5 di atas, variabel terbesar
yang mempengaruhi persistensi inflasi di Sulawesi
Selatan adalah kelompok bahan makanan dengan
koefisien sebesar 0, 243 dan kelompok perumahan,
air, listrik dan bahan bakar dengan koefisien
sebesar 0, 237. Kedua kelompok ini termasuk
dalam komponen administered price dan volatile
foods. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian
dapat diterima.
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Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan
bahan bakar dipilih untuk mewakili komponen
administered price dikarenakan pada kelompok ini
lebih didominasi oleh kebutuhan yang harganya
ditentukan oleh pemerintah, seperti tarif dasar
listrik, bahan bakar dan air. Sedangkan kelompok
bahan makanan merupakan komponen volatile
foods karena pada kelompok ini terdiri dari bahan
makanan seperti beras, daging, kacang-kacangan,
buah-buahan dan lain sebagainya yang rentan
terhadap guncangan seperti bencana alam dan
gagal panen akibat bencana alam, kekeringan dan
kebanjiran maupun faktor perkembangan harga
komoditas pangan domestik dan perkembangan
harga komoditas pangan internasional. Adanya
guncangan seperti ini sering dialami oleh daerahdaerah di Indonesia, tidak terkecuali di wilayah
Sulawesi Selatan.
Pada triwulan IV 2014 inflasi Sulawesi Selatan
mencapai titik tertinggi dalam periode penelitian,
di mana inflasi di kelompok bahan makanan
mengalami
peningkatan
yang
signifikan
dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan
inflasi terjadi dari 1,97% (yoy) pada triwulan III
2014 menjadi 16,02% (yoy) pada triwulan III 2014
(Grafik 2). Peningkatan tingkat inflasi terutama
didorong oleh penyesuaian harga yang dilakukan
para pedagang terhadap kenaikan harga BBM.
Selain itu, faktor musiman di mana beberapa
sentra bumbu-bumbuan baru memasuki musim
tanam juga menjadi salah satu penyebab
peningkatan inflasi di kelompok bahan makanan.
Keadaan stok yang terbatas ini, ditengarai
dimanfaatkan untuk mencari untung dengan
meningkatkan harga.
Grafik 2. Inflasi Kelompok Bahan Makanan

terhadap
inflasi
komoditas
perikanan
terkonfirmasi dari inflasi beberapa komoditas hasil
laut sepanjang triwulan IV 2014 seperti ikan
bandeng (bolu), ikan cakalang, ikan laying, ikan
teri, ikan tongkol, dan udang basah. Selain itu,
faktor cuaca juga berpengaruh negatif terhadap
harga sayur-sayuran. Beberapa jenis tanaman
hortikultura tidak tumbuh secara optimal ditingkat
curah hujan yang tinggi sehingga terjadi
peningkatan harga bayam, kacang panjang,
kangkung, dan sawi hijau di triwulan IV 2014
(Bank Indonesia, 2014).
Memasuki triwulan I tahun 2015 (Grafik 1),
meskipun inflasi secara umum turun, namun inflasi
kelompok volatile food masih menghadapi
persoalan tingginya harga beras. Komoditas beras
tercatat mengalami inflasi 18,32% (yoy) dengan
sumbangan inflasi 0,80% terhadap inflasi tahunan
Sulsel, terbesar di antara seluruh komoditas yang
masuk dalam sampel perhitungan inflasi di
Sulawesi Selatan. Dibandingkan dengan periode
yang sama di tahun 2014, beras mengalami
peningkatan inflasi dari 8,46% (yoy) di 2014
menjadi 18,32% (yoy) di tahun 2015. Kondisi ini
perlu diatasi dengan tepat agar harga beras lebih
stabil, antara lain melalui peningkatan koordinasi
dan komitmen yang tinggi dari seluruh pemangku
kebijakan, karena Sulawesi Selatan merupakan
daerah produsen beras. Secara umum, inflasi di
kelompok ini masih berasal dari subkelompok
makanan jadi, perumahan, dan sandang akibat
tingginya permintaan di akhir tahun. Selain itu,
masih tingginya biaya bahan baku impor juga
menjadi salah satu sumber tekanan inflasi di
kelompok inti, khususnya komoditas berbahan
baku kedelai yang sebagian besar merupakan hasil
impor.
Grafik 3. Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Gas, dan
Bahan Bakar

Sumber: Bank Indonesia
Faktor cuaca menjadi salah satu faktor
penyebab peningkatan tekanan inflasi. Intensitas
hujan yang terus meningkat sepanjang akhir tahun
2014 mengakibatkan peningkatan gelombang laut
yang berakibat pada terganggunya aktifitas melaut
yang dilakukan oleh para nelayan. Intensitas hujan
yang tinggi juga bepengaruh pada produktifitas
ikan budidaya. Terganggunya pH air kolam
budidaya mengakibatkan ikan yang dibudidayakan
tidak tumbuh secara optimal. Pengaruh cuaca

Sumber: Bank Indonesia
Adapun pada kelompok perumahan, air,
listrik, gas, dan bahan bakar, laju inflasi di
kelompok ini pada triwulan IV 2014, meningkat
dibandingkan triwulan III 2014. Laju inflasi
tercatat sebesar 6,87% (yoy), lebih tinggi dari
triwulan sebelumnya (6,32%, yoy) (Grafik 3).
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Naiknya laju inflasi tahunan didorong terutama
oleh subkelompok bahan bakar, penerangan, dan
air yang meningkat dari 9,24% (yoy) di triwulan III
2014 menjadi 16,18% (yoy) di periode pelaporan
seiring dengan kenaikan harga BBM jenis Premium
dan Solar pada bulan November 2014. Tiga
subkelompok lainnya yaitu subkelompok biaya
tempat tinggal, subkelompok perlengkapan rumah
tangga dan subkelompok penyelenggaraan rumah
tangga mengalami penurunan tekanan inflasi.
Tercatat
pada
periode
pelaporan
ketiga
subkelompok ini secara berturut-turut mengalami
inflasi sebesar 3,71% (yoy), 5,12% (yoy), dan
6,56% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan
III 2014 yang secara berturut-turut ketiganya
mengalami inflasi sebesar 4,48% (yoy), 6,95%
(yoy), dan 7,00% (yoy). Peningkatan harga
properti menjadi salah satu faktor penyebab inflasi
tahunan subkelompok biaya tempat tinggal. Seperti
yang telah disebutkan di atas, implementasi
kebijakan oleh pemerintah yang menaikkan BBM
jenis Premium dan Solar akhir November 2014
menjadi penyebab utama kenaikan tingkat inflasi.
Kedua jenis bahan bakar ini naik sebesar Rp 2.000
per liter atau 30,77% untuk premium dan 36,36%
untuk solar. Bila mengacu pada bobot per
komoditas, kenaikan harga premium sebesar Rp
2.000 per liter memberikan andil inflasi sebesar
1,15%
sedangkan
kenaikan
harga
Solar
memberikan andil inflasi sebesar 0,01%.
Temuan ini dikonfirmasi oleh publikasi Bank
Indonesia (2016) bahwa berdasarkan disagregasi25
inflasi Sulawesi Selatan pada 5 tahun terakhir,
tingkat inflasi
terutama bersumber dari
peningkatan tekanan inflasi di kelompok
administered price dan volatile food (Grafik 4).
Kelompok administered price tercatat mengalami
peningkatan signifikan sejak memasuki triwulan II
tahun 2013. Tekanan inflasi dari kelompok ini
terus berada di atas rata-rata inflasi IHK hingga
triwulan III tahun 2015. Peningkatan inflasi
kelompok administered price didorong oleh
peningkatan tarif angkutan udara. Komoditas lain
yang tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi
di kelompok administered price adalah Bahan
Bakar Rumah Tangga, Angkutan Dalam Kota, dan
Rokok Kretek Filter. Ketiga komoditas ini tercatat
mengalami inflasi masing-masing 3,43% (yoy);
2,81% (yoy); dan 1,11% (yoy) dengan andil
masing-masing 0,06% (yoy), 0,05% (yoy), dan
0,02% (yoy) terhadap total inflasi tahunan Sulsel.
Sedangkan kelompok volatile food tercatat

25

Analisis disagregasi membagi inflasi menjadi
inflasi inti (core inflation) dan inflasi noninti
(volatile food dan administered prices). Hal ini
dilakukan untuk menghasilkan indikator inflasi
yang lebih menggambarkan pengaruh dari
faktor yang bersifat fundamental.
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mengalami peningkatan tekanan inflasi yang tajam
dan di atas rata-rata inflasi IHK pada triwulan IV
tahun 2014.
Sementara itu, kelompok inflasi inti (core)
tercatat relatif stabil, dimana kelompok komoditas
ini mencatatkan inflasi yang cenderung tetap
selama periode penelitian. Inflasi inti (core), relatif
stabil (4,32%; yoy). Secara umum, inflasi di
kelompok ini masih berasal dari subkelompok
makanan jadi, perumahan, dan sandang akibat
peningkatan permintaan. Selain itu, tingginya biaya
bahan baku impor juga menjadi salah satu sumber
tekanan inflasi di kelompok inti, khususnya
komoditas berbahan baku kedelai yang sebagian
besar merupakan hasil impor.
Grafik 4. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut
Komponen Disagregasi

Sumber: Badan Pusat Statistik
Tingginya
persistensi
inflasi
Sulawesi
Sulawesi juga tidak lepas dari relatif tinggi dan
dinamisnya tingkat inflasi di beberapa kota di
Sulawesi Selatan. Sehingga secara spasial,
peningkatan tekanan inflasi Sulawesi Sulawesi
didorong oleh peningkatan inflasi di seluruh kota
IHK di Sulawesi Selatan (Watampone, Makassar
Palopo, Parepare, dan Bulukumba).
Grafik 5. Inflasi Sulawesi Selatan Menurut Kota

Sumber: Badan Pusat Statistik
Tekanan inflasi yang tinggi di daerah
perkotaan (Makassar, Palopo, dan Parepare)
mencerminkan karakteristik daerah perkotaan
yang memiliki permintaan tinggi, namun produksi
relatif rendah (excess demand), khususnya untuk
komoditas pangan. Kondisi ini menyebabkan
daerah perkotaan harus dipasok dari daerah lain,
dengan jalur distribusi yang relatif panjang,
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sehingga ongkos untuk pendistribusian barang
menjadi relatif mahal.
Secara umum, peningkatan tekanan inflasi
disebabkan oleh penurunan pasokan bahan
makanan khususnya beras. Di tiga kota IHK, yaitu
Makassar, Parepare, dan Bulukumba, beras masuk
dalam lima komoditas utama penyumbang inflasi
di kota tersebut. Mundurnya musim tanam akibat
kemarau panjang di akhir tahun berdampak pada
mundurnya musim panen di awal tahun 2016.
Panen padi diperkirakan baru akan berlangsung
pada akhir Maret hingga awal April 2016 (Bank
Indonesia, 2016).
4.2.5. Pengujian Persistensi Inflasi Komoditas
atau Kelompok Barang/ Jasa
Di samping pengukuran derajat persistensi
inflasi Sulawesi Selatan secara umum, penelitian ini
juga melakukan pengukuran tingkat persistensi
inflasi IHK berdasarkan sejumlah komoditas atau
kelompok barang/ jasa pembentuknya.
Derajat persistensi inflasi berdasarkan
komoditas
atau
kelompok
barang/
jasa
pembentuknya diperoleh dengan menjumlahkan
seluruh koefisien AR sesuai dengan lag optimum
inflasi masing-masing komoditas atau kelompok
barang/ jasa. Hasil estimasi derajat persistensi
inflasi disajikan dalam tabel 6.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa inflasi
IHK Sulawesi Selatan masih sangat persisten untuk
seluruh komoditas atau kelompok barang/ jasa.
Hal ini sejalan dengan persistensi inflasi nasional
yang juga menunjukkan angka persistensi yang
tinggi. Seluruh kelompok komoditas menunjukkan
derajat persistensi inflasi yang relatif tinggi, berada
pada kisaran nilai 0,70-0,84.
Tabel 6
Derajat Persistensi Inflasi Komoditas
No.

Komoditas/ Kelompok

1

bahan makanan
makanan jadi, minuman, rokok,
dan tembakau
perumahan, air, listrik, gas, dan
bahan bakar
sandang
kesehatan
pendidikan,
rekreasi
dan
olahraga
transportasi, komunikasi, dan
jasa keuangan

2
3
4
5
6
7
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Derajat
Persistensi
0.70
0.82
0.78
0.72
0.79
0.81
0.84

Sumber: Hasil pengolahan data
Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa
kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa
keuangan memiliki persistensi inflasi tertinggi.
Pada triwulan IV 2014 sebagai periode di mana
inflasi Sulawesi Selatan mencapai titik tertinggi
dalam periode penelitian, penyesuaian tarif

angkutan umum dilakukan pada bulan Desember
2014 menindaklanjuti kenaikan BBM jenis
Premium dan Solar pada bulan sebelumnya. Tarif
angkutan dalam dan luar kota yang mengalami
kenaikan menjadikan inflasi pada kelompok ini
tertahan atau persisten. Derajat persistensi inflasi
kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan
tembakau yang karakteristiknya inflasinya banyak
dipengaruhi oleh shock gangguan pasokan dan
distribusi juga terlihat masih relatif tinggi.
Tingginya derajat persistensi inflasi Sulawesi
Selatan tercermin pula dari lamanya waktu yang
dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50%
shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai rataratanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Arimurti (2008), Alamsyah (2008) dan
Hidayati (2013), hasil perhitungan waktu dari
masing-masing komoditas atau kelompok barang/
jasa untuk kembali ke inflasi alamiahnya
diperlihatkan Grafik 6.
Grafik 6. Waktu yang Dibutuhkan Inflasi Kelompok
Komoditi Kembali ke Nilai Rata-rata (Bulan)

Sumber: Bank Indonesia, 2015, diolah
Dengan besarnya persistensi inflasi Sulawesi
Selatan yaitu 0,82, waktu yang dibutuhkan oleh
inflasi untuk kembali kenilai alamiahnya yaitu
sekitar 13 bulan. Sedangkan untuk kelompok
komoditi dengan derajat persistensi antara 0,700,84, memerlukan waktu selama 7 hingga 15,75
bulan. Kelompok komoditi dengan derajat
persistensi inflasi tertinggi yaitu kelompok
transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang
memerlukan waktu yang paling lama kurang lebih
16 bulan sebelum kembali ke nilai alamiahnya.
Sedangkan kelompok komoditi bahan makanan
memerlukan waktu kurang lebih 7 bulan untuk
kembali ke nilai alamiahnya.
4.2.6. Peranan Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) terhadap Persistensi Inflasi
Sulawesi Selatan
Pengendalian inflasi dalam rangka menjaga
kestabilan harga memerlukan kerja sama dan
koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank
Indonesia dan Pemerintah. Menyadari pentingnya
peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi
yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank
Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan
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Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak
tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian
dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID) di level daerah pada tahun
2008. Keanggotaan TPID yang terdiri atas berbagai
instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank
Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD,
serta pihak terkait lainnya sejauh ini mampu
membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan
dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga
(Bank Indonesia, 2015).
Pada tingkat regional Sulawesi Selatan, TPID
dibentuk pada tahun 2009 melalui Surat
Keputusan Nomor 3956/XII/2009 diperbaharui
dengan SK No. 238/II/2014. Pada tingkat
kabupaten/ kota, dengan peresmian TPID
Kabupaten Gowa pada tanggal 21 Oktober 2014,
maka saat ini TPID telah ada di 24 kabupaten/ kota
di seluruh Sulawesi Selatan (Lihat Lampiran 1).
Adanya TPID di seluruh kabupaten/ kota
diharapkan kedepannya koordinasi dan proses
pengendalian inflasi dapat berjalan lebih baik
(Bank Indonesia, 2014).
TPID dalam penelitian ini diproksikan dengan
variabel kualitatif (dummy). TPID Sulawesi Selatan
mulai dibentuk pada tahun 2009, maka periode
time series sebelum dibentuknya TPID diwakili
dengan nilai 0 dan periode setelahnya diwakili
dengan nilai 1. Hasil estimasi (pengujian) peranan
Dummy TPID terhadap pembentukan inflasi di
Sulawesi Selatan dilakukan dengan Ordinary Least
Square disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7
Hasil Estimasi Peranan Dummy TPID
Variable Coefficient
C
3.001
TPID
-1.559
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Std. Error
1.144
0.808

t-Statistic
2.622
-1.929

Prob.
0.012
0.061
0.613
0.592
29.316
0.000

Sumber: Hasil pengolahan data
Koefisien variabel Dummy TPID bernilai
sebesar -1.559. Hal ini dapat dipahami bahwa
keberadaan TIPD di Sulawesi Selatan sebagai
upaya untuk mengoordinasikan kebijakan moneter
dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju
inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif
terhadap inflasi regional di Sulawesi Selatan.
Artinya, terdapat perbedaan pada persistensi
inflasi sebelum dan setelah adanya TPID. Sebelum
dibentuknya TPID yaitu sebelum tahun 2009,
inflasi cenderung tinggi. Sedangkan setelah
dibentuknya TPID, inflasi cenderung menurun
(Grafik 6). Dengan hasil ini maka dapat dinyatakan
bahwa hipotesis ketiga penelitian ini diterima.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil kajian

Subekan dan Azwar (2016) yang menganalisis
peran TPID pada pembentukan harga di Sulawesi
Selatan. Mereka menemukan bahwa keberadaan
TPID di seluruh kabupaten/ kota di Sulawesi
Selatan terbukti memiliki arah hubungan negatif
terhadap inflasi regional di Sulawesi Selatan.
Grafik 6. Ilustrasi Inflasi Pra dan Pasca
Terbentuknya TPID Sulawesi Selatan
(2006.1-2016.1)

Sumber: Bank Indonesia
Pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan dapat
dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar
TPID se-Sulawesi Selatan dalam High Level Meeting
(HLM) di mana seluruh pemangku kebijakan hadir
untuk membahas langkah-langkah antisipatif yang
akan dilakukan untuk mengendalikan inflasi ke
depan. Dengan upaya ini, keberadaan TPID di
kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan dapat lebih
efektif untuk mengawal inflasi agar tetap
terkendali.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
tingginya derajat persistensi inflasi di Sulawesi
Selatan antara lain diakibatkan oleh tingginya
derajat persistensi inflasi yang terjadi pada
kelompok volatile food dan kelompok administered
price. Dengan demikian, seluruh pemangku
kebijakan di tingkat pemerintah daerah seperti
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
Pertanian dan Dinas Perhubungan Provinsi
Sulawesi Selatan bersama TPID perlu untuk
membentuk desk kerjasama dalam rangka
pemantauan harga, pasokan dan distribusi
kelompok komoditas kelompok volatile food dan
administered price.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini
memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Inflasi di Sulawesi Selatan memiliki derajat
persistensi yang tinggi. Persistensi inflasi yang
tinggi
mengindikasikan
bahwa
inflasi
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya
shock. Tingginya derajat persistensi inflasi
Sulawesi Selatan tercermin dari lamanya jangka
waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk
menyerap 50% shock yang terjadi sebelum
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kembali kenilai alamiahnya. Jangka waktu yang
dibutuhkan oleh inflasi Sulawesi Selatan untuk
kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 13
bulan;
2. Persistensi inflasi Sulawesi Selatan dipengaruhi
oleh shock yang terjadi pada komponen
administered price dan volatile foods. Hal ini
dapat dilihat dari kelompok komoditi yang
memberikan kontribusi besar pada persistensi
inflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik,
gas dan bahan bakar serta kelompok bahan
makanan;
3. Keberadaan TIPD di Sulawesi Selatan sebagai
upaya untuk mengoordinasikan kebijakan
moneter dan fiskal regional dalam rangka
mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah
hubungan negatif terhadap inflasi regional di
Sulawesi Selatan. Artinya, terdapat perbedaan
pada persistensi inflasi sebelum dan setelah
adanya TPID. Sebelum dibentuknya TPID yaitu
sebelum tahun 2009, inflasi cenderung tinggi.
Sedangkan setelah dibentuknya TPID, inflasi
cenderung menurun.

6. IMPLIKASI DAN
KEBIJAKAN

REKOMENDASI

1. Inflasi yang tinggi menimbulkan dampak
negatif terhadap perekonomian. Inflasi yang
tinggi akan memberikan ketidakpastian bagi
pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan
dan memengaruhi daya beli masyarakat
terutama
yang
berpendapatan
tetap.
Pengelolaan ekonomi akan menjadi lebih sulit
bila tingkat inflasi yang terbentuk menjadi
persisten. Sesuai dengan salah satu definisi
mengenai persistensi inflasi, laju inflasi akan
membutuhkan waktu yang lebih lama untuk
kembali kepada tingkat sebelum terjadi kejutan
(shock). Hal tersebut dapat berimplikasi
terhadap besarnya upaya yang diperlukan
untuk menurunkan tingkat inflasi. Persistensi
inflasi yang tinggi di Sulawesi Selatan
memberikan implikasi bahwa upaya penurunan
inflasi nasional akan menjadi tantangan yang
lebih besar mengingat Sulawesi Selatan
memiliki bobot yang relatif besar dalam
pembentukan inflasi nasional;
2. Berdasarkan hasil estimasi, tingginya derajat
persistensi inflasi di Sulawesi Selatan antara
lain diakibatkan oleh tingginya derajat
persistensi inflasi yang terjadi pada kelompok
volatile food dan kelompok administered price.
Inflasi volatile food dan administered price yang
tinggi akan memengaruhi ekspektasi inflasi
sehingga berpotensi mempersulit upaya
pengendalian
inflasi
daerah.
Hal
ini
berimplikasi bahwa koordinasi para pemangku
kebijakan di bidang terkait, dalam hal ini Bank

Indoensia, Pemerintah Daerah dan TPID, harus
dioptimalkan lagi. Selain itu, pengendalian
administered price sangat bergantung pada
upaya Pemerintah Daerah untuk mengatur
timing dan magnitude kebijakan di bidang harga
(dan pendapatan) sehingga memberikan
dampak yang minimal terhadap inflasi,
misalnya
dengan
penetapan
harga
(administered price) secara bertahap dan
terukur dengan mempertimbangkan dampak
yang terjadi pada inflasi dan harga di kelompok
komoditas lainnya;
3. Pengendalian inflasi di daerah tidak cukup
hanya dengan melalui kebijakan moneter yang
bersifat skala nasional. Permasalahan inflasi di
daerah banyak yang sifatnya non-moneter atau
butuh koordinasi yang baik dengan Pemerintah
Daerah terkait pengendaliannya. Oleh karena
itu, selain mengandalkan kebijakan ekonomi
secara nasional, diperlukan pula kebijakan dari
pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi
di daerah, sehingga peran dan fungsi Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang telah
dibentuk menjadi teramat penting dan krusial
dalam merumuskan kebijakan dan rekomendasi
terkait penanganan inflasi daerah;
4. Pengendalian inflasi di daerah tidak cukup
hanya melakukan pengendalian secara parsial
yang fokus pada kelompok komoditas tertentu
yang dianggap memberikan kontribusi besar
dalam pembentuk inflasi daerah, tetapi juga
hendaknya
melihat
seluruh
kelompok
komoditas secara simultan. Hal ini karena sifat
keterkaitan yang dimiliki antar harga kelompok
komoditas pembentuk inflasi yang memiliki
kontribusi pada peningkatan inflasi di
kelompok komoditas lainnya. Hal ini diperkuat
dengan hasil empiris penelitian ini bahwa
komoditas selain yang termasuk dalam
kelompok volatile food dan administered price
juga memiliki kontribusi yang signifikan
terhadap persistensi inflasi di Sulawesi Selatan;
5. Upaya pengendalian inflasi daerah terutama
pada pengendalian harga kelompok bahan
makanan memerlukan kebijakan yang sifatnya
struktural, yaitu (terutama) dalam mendorong
terjadinya perbaikan dalam pola distribusi
pasokan serta dukungan infrastruktur yang
memperlancar transportasi dan distribusi
barang. Salah satunya dengan pembentukan
perusahaan daerah sebagai badan penyangga
pangan yang berperan dalam manajemen
distribusi dan pasokan di kabupaten/ kota
Provinsi Sulawesi Selatan.
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Lampiran I
Tabel Data TPID Kabupaten/ Kota Sulawesi Selatan

Sumber: Bank Indonesia (2014)
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Kendali pemerintah dalam pertumbuhan
ekonomi terletak pada anggaran negara yang
memuat jumlah dan tujuan anggaran tersebut
digunakan. Salah satu pos anggaran di dalam APBN
adalah belanja modal. Belanja modal digunakan
dalam rangka pembentukan modal yang bersifat
menambah
aset
tetap/
inventaris
yang
memberikan manfaat lebih dari satu periode
akuntansi, termasuk di dalamnya pengeluaran
untuk biaya pemeliharaan untuk mempertahankan
atau
menambah
masa
manfaat,
serta
meningkatkan kapasitas dan kualitas aset
(Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010). Salah
satu poin penting belanja modal yang berdampak
langsung terhadap masyarakat adalah pengadaan
infrastruktur. Infrastruktur yang menyentuh
kegiatan masyarakat bisa berdampak terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah mematok angka pertumbuhan
ekonomi sebesar 7% dalam waktu 3 tahun masa
pemerintahan presiden terpilih (tempo.co, 2015).
Hal tersebut merupakan sebuah target yang luar
biasa karena lebih dari satu dasawarsa terakhir
pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya berada
pada kisaran 6%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2015 hanya mencapai 4,79%.
Pertumbuhan ekonomi di atas 7% hanya terjadi
pada masa sebelum reformasi 1998 (World Bank,
2016). Target pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi ini didukung dengan salah satu agenda
priorotas pemerintah yang tercantum pada Nawa
Cita. Poin keenam Nawa Cita menyatakan bahwa

pemerintah diharapkan dapat membangun
infrastruktur yang dapat mendorong produktivitas
masyarakat sehingga dapat mengubah Indonesia
menjadi negara produktif sekaligus meningkatkan
daya saing negara (KPU, 2014). Pemerintah
berusaha untuk meningkatkan produktivitas dan
daya saing rakyat di pasar internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama
bangsa-bangsa Asia lainnya.
Agenda
pembangunan
infrastruktur
dicanangkan karena masih lemahnya Indonesia
dalam di bidang tersebut. Dalam 15 tahun terakhir,
belanja infrastruktur masih sangat rendah
dibandingkan negara tetangga. Pada tahun 2015,
realisasi belanja modal hanya mencapai Rp 215,4
triliun. Dengan realisasi anggaran sebesar itu maka
rasio belanja infrastruktur terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) adalah 1,87%. Meskipun
angka tersebut menunjukkan peningkatan dari
tahun sebelumnya, namun masih belum mendekati
angka ideal (5%). Institute for Development
Economics and Finance berasumsi bahwa rasio 5%
sebagai rasio ideal karena merujuk pada negaranegara Asia lainnya, misalnya Malaysia yang
memiliki rasio belanja infrastruktur terhadap PDB
mencapai 7%. Tiongkok bahkan sempat pernah
menyentuh angka 14%. Sementara Indonesia,
dalam 15 tahun terakhir belum pernah menyentuh
rasio 5%. Dengan fakta tersebut, sangat wajar
apabila kondisi infrastruktur Indonesia tertinggal
dari negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan
data dari World Economic Forum 2014, Indonesia
berada di peringkat 72 dalam hal infrastruktur.
Sebagai perbandingan, Malaysia jauh berada di atas
Indonesia yakni pada peringkat 20. (jpnn.com)

Gambar 1. Rasio belanja modal terhadap PDB

Sumber: BPS dan Kementerian Keuangan, 2016 (diolah).
Infrastruktur yang rendah dianggap sebagai
penghambat produktivitas masarakat khususnya di
kalangan pinggiran. Selain itu, hal tersebut juga
berpengaruh terhadap rendahnya pertumbuhan
ekonomi.

Pada triwulan III 2016, perekonomian
Indonesia tumbuh 5,02% (BPS, 2016). Meskipun
menunjukkan adanya peningkatan, tetapi angka
tersebut masih jauh dari target yang akan dicapai
yakni 7%. Selain itu, pertanyaan yang muncul
selanjutnya adalah apakah agenda pemerintah
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dalam bentuk belanja infrastruktur benar-benar
diperlukan
dalam
rangka
peningkatan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau tidak.
Penelitian ini diharapkan akan membuktikan
secara empiris pengaruh alokasi belanja modal
terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagian ahli
mengemukakan hasil penelitiannya bahwa belanja
modal (capital expenditure) akan berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negaranegara berkembang. Sebagian ahli yang lain justru
berpandangan sebaliknya. Beberapa penelitian
juga telah dikembangkan di Indonesia, tetapi
sebagian besar masih dilakukan secara lokal dalam
rangka memberikan rekomendasi kepada masingmasing daerah otonom sesuai dengan karakter dan
potensi daerah.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya
perbedaan hasil penelitian, mulai dari pengaruh
belanja pemerintah secara keseluruhan hingga
spesifik kepada belanja modal
terhadap
pertumbuhan ekonomi. Beberapa hasil penelitian
tentang determinan pertumbuhan ekonomi
memasukkan
ukuran
belanja
pemerintah.
Penelitian menggunakan data cross-section oleh
Grier dan Tullock (1989) dan Barro (1991)
menemukan pengaruh negatif dan signifikan dari
belanja pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi. Grier dan Tullock juga menyampaikan
bahwa pengaruh ini akan memberikan hasil
berbeda tergantung dari kelompok negara,
sekaligus menghasilkan persamaan regresi yang
berbeda-beda untuk masing-masing kelompok
negara.1
Penelitian yang lain menghasilkan temuan
yang berbeda. Hansson dan Henrekson (1994)
menemukan bahwa pada 14 negara OECD, belanja
konsumsi pemerintah, transfer, dan total belanja,
memiliki dampak negatif, sementara investasi
tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi.2 Easterly dan Rebelo (1993) menemukan
pengaruh positif dan signifikan dari investasi
pemerintah dalam transportasi dan komunikasi,
tetapi belanja lain tidak memiliki pengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi.3 Penelitian

1

2

3

Kevin B. Grier and Gordon Tullock, An empirical
analysis of cross-section economic growth,
1951-1980, Journal of Monetary Economics,
1989.
Par Hansson and Magnus Henrekson, A new
framework for testing the effect of government
spending on growth and productivity, Public
Choice 81, 1994, hlm. 381-401.
William Easterly and Sergio Rebelo, Fiscal
policy and economic growth: An empirical
Investigation, Journal of Monetary Economics,
1993.
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Valadkhani (1998) yang dilakukan di Iran,
menemukan bahwa belanja modal pemerintah
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap PDB, khususnya di sektor produksi
barang.4
Schaltegger dan Torgler (2006) menemukan
bahwa pada level wilayah dan lokal di negara
Swiss, belanja pemerintah dari anggaran rutin
memiliki pengaruh negatif, sedangkan belanja
modal pemerintah tidak memiliki pengaruh
apapun
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.5
Berkaitan dengan penelitian ini, Aschauer (1989)
menemukan bahwa investasi pemerintah pada
infrastruktur dasar memiliki dampak positif dan
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di
Amerika Serikat pada tahun 1949-1985.6
Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996) melakukan
penelitian terhadap 43 negara berkembang, dan
mereka menemukan bahwa hanya belanja
pemerintah belanja rutin yang memiliki pengaruh
positif terhadap pertumbuhan.7 Sebaliknya, belanja
infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, tidak
berpengaruh signifikan, dan bahkan negative
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.
Mereka
berkesimpulan bahwa negara-negara berkembang
menghabiskan terlalu banyak anggaran untuk
belanja modal dan tidak cukup dana tersedia untuk
belanja rutin. Selain itu, dengan menggunakan
jangka waktu penelitian 20 tahun, Bose, Haque, dan
Osborn (2007) menemukan bahwa investasi
pemerintah dan belanja pendidikan dapat
menaikkan pertumbuhan ekonomi.8
Pendekatan penelitian berikutnya dilakukan
oleh Turnovsky dan Fisher (1995) dengan
mengembangkan model teoritis untuk meneliti
dampak belanja modal dan belanja konsumtif.
Mereka menyimpulkan bahwa belanja modal
bersifat lebih produktif daripada belanja
4

D. P. Doessel & A. Valadkhani, Economic
Development and Institutional Factors Affecting
Income Distribution: The Case of Iran, 19671993.
International
Journal
of
Social
Economics, 1998, 25 (2/3/4), hlm. 410-423.

5

Christoph A. Schaltegger and Benno Torgler,
Growth Effects of Public Expenditure on the
State and Local Level: Evidence From a Sample
of Rich Governments. Applied Economics, 2006.

6

David A. Aschauer, Is public expenditure
productive?, Journal of Monetary Economics,
1989.

7

Shantayanan Devarajan, et. al., The composition
of public expenditure and economic growth,
Journal of Monetary Economics, 1996.

8

Bose, et. al., Public expenditure and economic
growth: A disaggregated analysis for developing
countries, (Manchester School, 2007).
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konsumtif, tetapi tidak dapat dikesampingkan
bahwa belanja konsumtif memiliki kemungkinan
untuk lebih produktif dalam kondisi tertentu.9
Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat
dilihat bahwa dengan menggunakan populasi
negara penelitian yang berbeda, kesimpulan
penelitian juga berbeda karena perbedaan
karakter, sosial, dan budaya bangsa yang diteliti.
Hal ini dikuatkan oleh Butkiewic (2011) dengan
menyimpulkan bahwa pada negara maju, balanja
pemerintah
berdampak
negatif
terhadap
pertumbuhan ekonomi. Untuk negara berkembang
belanja modal di bidang infrastruktur dipandang
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
dibandingkan dengan belanja modal untuk belanja
barang.
Penelitian tentang pengaruh belanja modal
terhadap pertumbuhan telah dilakukan di
Indonesia, misalnya oleh Adi (2006), Sularso
(2011), Parnawati (2011), Anasmen (2009), dan
Setyawati (2007). Penelitian Adi dan Sularso tidak
secara langsung menguji pengaruh belanja modal
terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua penelitian
tersebut menggunakan lokus daerah provinsi. Adi
(2006) berusaha melihat hubungan antara
pertumbuhan
ekonomi
daerah,
belanja
pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (studi
pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Bali), sedangkan
Sularso (2011) menggunakan aplikasi Amos untuk
menguji
belanja
modal
sebagai
variabel
intervening
yang
menghubungkan
kinerja
keuangan dengan pertumbuhan ekonomi.
Penelitian Parnawati (2010) menghasilkan
kesimpulan bahwa peningkatan belanja modal
dapat meningkatkan PDRB, tetapi peningkatan
PDRB tidak mempengaruhi peningkatan belanja
modal. Sebaliknya, penelitian Anasmen (2009)
menghasilkan kesimpulan yang menyatakan
bahwa belanja modal pemerintah kota/ kabupaten
tidak berpengaruh cukup besar pada pertumbuhan
PDRB. Hasil penelitian ini selaras dengan
penelitian Setiyawati (2007) yang menyatakan
bahwa belanja pembangunan tidak berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Penelitian-penelitian tersebut berlaku pada
lingkup daerah yang dijadikan sebagai populasi
penelitian dan tidak berlaku pada tingkat nasional.
Hal ini terjadi karena meskipun rule of the game
hampir sama, tetapi budaya serta potensi daerah
berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memberikan
gambaran yang lebih tepat secara nasional
mengenai pengaruh belanja modal terhadap
9
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pertumbuhan
ekonomi,
maka
diperlukan
penelitian yang menguji hubungan tersebut. Hasil
penelitian tersebut dapat dijadikan dasar bagi
pemerintah pusat dalam menentukan alokasi
anggaran pada pos-pos yang diharapkan.
Disamping itu, pengujian untuk mengetahui
pengaruh belanja barang terhadap pertumbuhan
ekonomi perlu dilakukan mengingat adanya
perbedaan hasil penelitian pada jenis belanja
tersebut serta peningkatan alokasi belanja barang
yang tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan
ekonomi.
Penelitian ini memberikan perbandingan
pengaruh antara belanja modal dan belanja
operasional terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
menjawab pertanyaan apakah belanja modal
benar-benar memiliki dampak signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi, dan seberapa besar
kekuatan pengaruhnya dibandngkan dengan
pengaruh
belanja
operasional
terhadap
pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini
selanjutnya akan digunakan untuk membuat
rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
Penelitian
pada
paper
ini
juga
mempertimbangkan hasil penelitian Barro (1996)
yang menemukan hubungan antara inflasi dan
pertumbuhan ekonomi. Untuk menghindari adanya
hasil penelitian yang bias, variabel inflasi
dimasukkan ke dalam model estimasi sebagai
variabel kontrol. Hal ini dilakukan
untuk
memastikan bahwa pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen tidak mengabaikan
faktor penting.
1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini
diharapkan bisa memberikan solusi terbaik atas
tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi
dengan melihat aspek belanja modal. Penelitian ini
juga menggunakan belanja operasi sebagai variabel
bebas sehingga pengaruh variabel bebas terhadap
pertumbuhan ekonomi dapat diperbandingkan
antara belanja modal dan belanja operasi.
Pengaruh yang diuji meliputi pengaruh secara
bersama-sama dan parsial.
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2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1. Kerangka Teoritis
2.1.1. Klasifikasi Belanja
Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan
bahwa belanja negara dalam APBN digunakan
untuk
keperluan
penyelenggaraan
tugas
pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan
keuangan
antara
pemerintah
pusat
dan
pemerintahan daerah (dana transfer). Pengeluaran
dalam
bentuk
belanja
untuk
keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintahan menurut
ketentuan
peraturan
perundangan-undangan
diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan
jenis
belanja.
Khusus
untuk
keperluan
pengendalian manajemen, klasifikasi yang mudah
untuk dilakukan adalah klasifikasi menurut
ekonomi atau jenis belanja, yaitu: 1) Belanja
Operasi: terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial;
2) Belanja Modal: terdiri dari belanja tanah belanja
peralatan dan mesin, belanja gedung dan
bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta
belanja aset tetap lainnya; 3) Belanja Lain-lain/
Tidak Terduga; 4) Transfer (Buletin Teknis SAP 4,
2006).
Pada penelitian ini, belanja operasi dan
belanja modal sebagai variabel penelitian.
Beberapa peneliti yang mengkaji pengaruh belanja
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi
membedakan pengaruh kedua jenis belanja
tersebut antara lain Henrekson (1994), Easterly
dan Rebelo (1993), Valadkhani (1998), Schaltegger
dan Torgler (2006), Aschauer (1989), Devarajan,
Swaroop, dan Zou (1996), Bose, Haque, dan Osborn
(2007), Turnovsky dan Fisher (1995), dan Attari
(2013).
2.1.2. Belanja Modal
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintah
mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi. Rincian lebih lanjut mengenai
belanja modal diuraikan dalam Buletin Teknis 03:
Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.
Aset tetap mempunyai ciri-ciri/ karakteristik
sebagai berikut: 1) berwujud, 2) akan menambah
aset pemerintah, 3) mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 tahun, 4) nilainya relatif material.
Sedangkan ciri-ciri/ karakteristik Aset
Lainnya adalah: 1) tidak berwujud, 2) akan
menambah aset pemerintah, 3) mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun, 4) nilainya relatif
material. Berdasarkan ciri-ciri/ karakterisitik
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tersebut, diharapkan entitas dapat menetapkan
kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal
nilai kapitalisasi 19 suatu aset tetap atau aset
lainnya (treshold capitalization), sehingga pejabat/
aparat penyusun anggaran dan/atau penyusun
laporan keuangan pemerintah mempunyai
pedoman dalam penetapan belanja modal baik
pada waktu penganggaran maupun pelaporan
keuangan pemerintah. Berdasarkan penjelasan di
atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat
dikategorikan sebagai Belanja Modal jika: a)
pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya
perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan
demikian menambah aset pemerintah; b)
pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah
ditetapkan oleh pemerintah; c) perolehan aset
tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
Belanja modal berkaitan erat dengan istilah
investasi. Halim (2008) menyatakan bahwa kata
investasi
dapat
berarti
bermacam-macam,
tergantung dari konteks mengartikannya. Dalam
bahasa akuntansi pada konteks belanja, investasi
dapat timbul dari adanya perbedaan antara
revenue expenditure dan capital expenditure. Dalam
membahas belanja modal, maka istilah yang
digunakan adalah capital expenditure karena
memberikan manfaat lebih dari satu periode
akuntansi (Sularso dan Restianto, 2011).10
Dijelaskan lebih lanjut di dalam buletin teknis
04, perolehan Belanja Modal meliputi: belanja
modal untuk perolehan tanah; gedung dan
bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan
jaringan; aset tetap lainnya, dan aset lainnya.
Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset
tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah
semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset
tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya
biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.
Demikian juga pengeluaran untuk belanja
perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan
aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya
biaya konsultan perencana, konsultan pengawas,
dan pengembangan perangkat lunak (software),
harus ditambahkan pada nilai perolehan.
Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan
dalam APBN/APBD sebagai Belanja Modal dan
bukan sebagai Belanja Operasional. Nilai
kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di
luar harga beli aset tetap tersebut harus tetap
diperhatikan.
Seperti pada akuntansi komersial sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan
10

H. Sularso & Y. E. Restianto, Pengaruh Kinerja
Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa
Tengah, Media Riset Akuntansi, 2012, 1(2).
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(PSAK), akuntansi belanja modal pada Standar
Akuntansi Publik (SAP) juga mengenal adanya
pengeluaran setelah perolehan. Di samping belanja
modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya,
belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah
perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat
dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran
tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja
Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1)
Pengeluaran
tersebut
mengakibatkan
bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas,
dan volume aset yang telah dimiliki, dan 2)
Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal
nilai kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya.
Nilai kapitalisasi aset tetap yang dianggap sebagai
belanja modal dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri
Keuangan nomor 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
bahwa Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset
Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan
penambahan nilai aset tetap dari hasil
pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan
restorasi, meliputi: a) pengeluaran untuk per
satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga
yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000
(tiga ratus ribu rupiah); dan b) pengeluaran
untuk gedung dan bangunan yang sama
dengan
atau
lebih
dari
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2.

Lampiran II.08 Peraturan
Pemerintah
RI
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07
tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf
disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat di
kapitalisasi merupakan “Pengeluaran setelah
perolehan
awal
suatu
aset
tetap
yang memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan
besar memberi
manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan
standar
kinerja,
harus
ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan”.

3.

Berdasarkan
Peraturan
Dirjen
Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2008
tentang
Pedoman
Penggunaan
Akun
Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang,
dan Belanja Modal pada Lampiran I huruf E
angka 4 disebutkan bahwa “Belanja
Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah
perolehan aset tetap yang menambah dan
memperpanjang masa manfaat dan/atau
kemungkinan
besar
memberi
manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan
standar
kinerja
harus
dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan

masuk ke dalam laporan keuangan sebagai
penambahan nilai aset tetap dan diberikan
penjalasan di dalam Catatan atas Laporan
Keuangan”.
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi
Boediono (2010:28) menjelaskan bahwa
pertumbuhan ekonomi merupakan perluasan
kegiatan ekonomi dan menjadi satu-satunya cara
untuk
meningkatkan
penghasilan
anggota
masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. 11
Sementara itu, menurut Sukirno (1996, 33),
pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan
output perkapita yang terus menerus dalam jangka
panjang.
Pertumbuhan
ekonomi
tersebut
merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan. Dengan demikian, makin tinggi
pertumbuhan ekonomi maka makin tinggi pula
kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat
indikator yang lain yang harus diperhatikan yaitu
distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi
merupakan
dasar
untuk
pembangunan
berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan:
perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan;
pelayanan kesehatan; pembangunan fasilitas yang
dapat mendorong investasi baik asing maupun
lokal; penyediaan perumahan dengan biaya
rendah; restorasi lingkungan serta penguatan di
sektor pertanian (Saad, 2009).
Proses
pembangunan
ekonomi
pada
hakikatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas
perekonomian agar mampu menciptakan lapangan
kerja yang pada akhirnya akan mendorong
terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat
(BPS, 2008:1) di dalam Arwati dan Hadiati (2013).
Indikator makro seperti Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur
keberhasilan
kinerja
perekonomian.
PDRB
merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi
dalam suatu wilayah atau daerah pada periode
tertentu
(biasanya
satu
tahun)
tanpa
memperhitungkan kepemilikan (BPS, 2008:5).
PDRB perkapita adalah hasil pembagian Produk
Domestik Regional Bruto dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun (BPS, 2008:8).
2.1.4. Inflasi
Menurut Bank Indonesia (2015) inflasi
merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk
meningkat secara umum dan terus menerus.
Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja
11

Boediono, Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?,
Kumpulan Esai Ekonomi, Edisi Ketiga, (Jakarta:
KPG (Keputakaaan Populer Gramedia), 2010)
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tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu
meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada
barang lainnya. Samuelson dan Nordhaus (2004)
mendefinisikan inflasi dengan cukup sederhana
yaitu kenaikan tingkat harga umum.12
Inflasi didefinisikan oleh Ackley dalam
Iswardono (1997) sebagai suatu kenaikan harga
yang terus menerus dari barang-barang dan jasa
secara umum (bukan satu macam barang saja dan
sesaat).13 Menurut definisi ini, kenaikan harga yang
sporadis bukan dikatakan sebagai inflasi. Dari
definisi tersebut, ada tiga komponen yang harus
dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi
menurut Manurung (2004), yaitu:
a.

Kenaikan harga, dimana harga suatu
komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih
tinggi dari pada harga periode sebelumnya;

b.

Bersifat umum, dimana kenaikan harga suatu
komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika
kenaikan tersebut tidak menyebabkan hargaharga secara umum naik;

c.

Berlangsung terus-menerus, dimana kenaikan
harga yang bersifat umum juga belum akan
memunculkan inflasi, jika terjadinya hanya
sesaat.

Perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang
waktu minimal bulanan untuk mengetahui apakah
kenaikan harga bersifat umum dan terus menerus.
Rentang waktu yang lebih panjang adalah
triwulanan dan tahunan. Secara ekonomi,
perubahan harga dapat disebabkan oleh jumlah
penawaran (supply) dan permintaan (demand).
Inflasi dari sisi permintaan (demand pull inflation)
terjadi karena kenaikan permintaan total (agregat
demand) yang berlebihan sementara produksi
(supply) telah berada pada keadaan kesempatan
kerja yang penuh dan tidak mungkin meningkat
lagi sehingga penambahan permintaan hanya akan
menyebabkan terjadinya perubahan peningkatan
harga. Inflasi karena desakan biaya (cost push
inflation) terjadi akibat meningkatnya biaya
produksi (input) sehingga mengakibatkan harga
produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik.
Biaya per unit yang lebih tinggi untuk produksi
menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan
berkurang. Kenaikan harga secara umum pada
beberapa barang tertentu secara kontinu disebut
inflasi tertutup (closed inflation). Sedangkan
12

P. A. Samuelson dan Nordhaus WD, Ilmu
Makroekonomi. Edisi Tujuh Belas, Terj. Gretta,
Theresa Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly,
(Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2004).

13

Iswardono, Kebijakan Moneter di Indonesia
(Indonesian Monetary Policy), Journal of
Economics, FE UII, 1997, Vol. 3, No. 2.
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kenaikan harga barang secara keseluruhan disebut
inflasi terbuka (open inflation). Inflasi yang tidak
terkendali (hiperinflasi) adalah kondisi dimana
inflasi terjadi secara hebat dan harga-harga terus
berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat
menahan uang lebih lama karena nilai uang terus
merosot disebut inflasi yang tidak terkendali.
Barro (1996) telah menguji keterkaitan antara
inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dengan
menggunakan data dari sekitar 100 negara dengan
rentang waktu 1960-1990.14 Jika sejumlah
karakteristik negara tetap konstan, maka hasil
regresi menunjukkan bahwa efek dampak dari
kenaikan inflasi rata-rata sebesar 10% per tahun
adalah penurunan tingkat pertumbuhan riil PDB
per kapita 0,2-0,3% per tahun dan penurunan rasio
investasi terhadap PDB sebesar 0,4-0,6%.
Meskipun pengaruh negatif dari inflasi terhadap
pertumbuhan terlihat kecil, akan tetapi memiliki
efek jangka panjang yang cukup besar, misalnya,
pergeseran kebijakan moneter yang menaikkan
tingkat inflasi rata-rata jangka panjang sebesar
10% per tahun diperkirakan menurunkan tingkat
GDP riil setelah 30 tahun sebesar 4-7%. Oleh
karena itu, dalam menguji pengaruh variabel
belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi,
perlu mempertimbangkan variabel inflasi sebagai
variabel kontrol yang mengendalikan pengaruh
terhadap
variabel
pertumbuhan
ekonomi
perkapita.
2.2. Penelitian Terdahulu
Priyo Hari Adi (2006) melakukan penelitian
untuk melihat hubungan antara pertumbuhan
ekonomi daerah, belanja pembangunan dan
pendapatan asli daerah. Penelitian tersebut
dilakukan pada kabupaten dan kota se-Jawa Bali
dengan menggunakan data APBD realisasi dari
tahun 1998-2003 yang dikelompokkan menjadi
data sebelum dan data sesudah pelaksanaan
desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai
pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD,
dan belanja pembangunan memberikan dampak
positif terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi.
Hafidz Sularso (2011) melakukan penelitian
yang bertujuan untuk melihat pengaruh kinerja
keuangan terhadap alokasi belanja modal dan
pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Jawa
Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh
kinerja keuangan, alokasi belanja modal
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan
pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung
dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.

14

R. J. Barro, Inflation and Growth. Review, 78,
1996.

PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
Halaman 42

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.1, 2017, Hal. 35-55

Puput Waryanto

Hasil penelitian Valadkhani (1998) yang
dilakukan di Iran menunjukkan bahwa belanja
modal pemerintah memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan terhadap PDB, khususnya di sektor
produksi barang. Penelitian di negara-negara OECD
memberikan bukti empiris bahwa terjadi korelasi
positif struktural antara belanja publik dengan PDB
per kapita (Lamartina, 2008).
Schaltegger dan Torgler (2006) meneliti
hubungan antara ukuran pemerintah dan
pertumbuhan
ekonomi.
Penelitian
ini
berkonsentrasi pada hubungan antara belanja
publik dan pertumbuhan ekonomi dengan
menggunakan sampel pemerintah pusat dan
pemerintah daerah di negara Swiss selama periode
1981-2001. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
adanya hubungan negatif yang cukup kuat antara
ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.
Belanja publik dari anggaran operasional tidak
memiliki
dampak
signifikan
terhadap
pertumbuhan ekonomi apabila dibandingkan
dengan pengeluaran dari anggaran modal.
Bose, et al. (2007: 533) meneliti dampak
pertumbuhan ekonomi dari belanja pemerintah
dengen menggunakan data panel 30 negara
berkembang tahun 1970-an s.d 1980-an, yang
berfokus pada belanja pemerintah secara terpisah.
Penelitian ini mengembangkan metode penelitian
sebelumnya dengan mengakui secara eksplisit
peranan dari keterbatasan anggaran dan bias yang
mungkin berasal dari variabel yang dihilangkan.
Penelitian ini menghasilan dua kesimpulan utama:
pertama, belanja modal berpengaruh secara positif
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,
tetapi belanja langsung tidaklah signifikan; kedua,
pada tingkatan terpisah, investasi pemerintah
dalam pendidikan dan total belanja pendidikan
adalah dua pengeluaran yang secara signifikan
berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi bahkan
ketika keterbatasan anggaran dan vaiabel yang
dihilangkan telah dipertimbangkan.
Devarajan, et al. (1996) dengan menggunakan
data dari 43 negara-negara berkembang dan lebih
dari 20 tahun melakukan penelitian yang
menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran
saat ini memiliki efek pertumbuhan yang positif
dan signifikan secara statistik. Sebaliknya,
hubungan antara komponen belanja modal publik
dan pertumbuhan per-kapita adalah negatif.
Dengan demikian, pengeluaran yang tampaknya
produktif, bila digunakan secara berlebihan bisa
menjadi tidak produktif. Hasil ini menyiratkan
bahwa pemerintah negara berkembang telah
misallocating pengeluaran publik yang mendukung
belanja modal dengan mengorbankan pengeluaran
saat ini.
Pertanyaan mengenai apakah pengeluaran
pemerintah memiliki efek positif atau negatif pada

pertumbuhan ekonomi kembali diteliti oleh
Hansson dan Henrekson (1994). Dalam penelitian
tersebut disarankan menggunakan metode baru
untuk menguji efek dari berbagai jenis pengeluaran
pemerintah terhadap pertumbuhan produktivitas
di sektor swasta. Fokus pada produktivitas di
sektor swasta dan penggunaan data terpilah
memungkinkan
untuk
menghindari
atau
mengurangi sejumlah masalah metodologis.
Kesimpulan utama yang cukup kuat dari penelitian
tersebut adalah transfer pemerintah, konsumsi dan
pengeluaran total memiliki efek konsisten negatif,
sementara investasi pemerintah tidak berpengaruh
pada pertumbuhan ekonomi.
Easterly dan Rebelo (1993) berusaha
menjelaskan keterkaitan antara variabel kebijakan
fiskal, tingkat perkembangan, dan tingkat
pertumbuhan. Dalam salah satu kesimpulan
penelitiannya, mereka mengungkapkan bahwa
investasi dalam transportasi dan komunikasi
secara konsisten berkorelasi dengan pertumbuhan
ekonomi.
Turnovsky
dan
Fisher
(1995)
mengembangkan model teoritis untuk meneliti
dampak belanja modal dan belanja konsumtif yang
pada akhirnya menyimpulkan bahwa belanja
modal bersifat lebih produktif daripada belanja
konsumtif, tetapi tidak dapat dikesampingkan
bahwa belanja konsumtif boleh jadi lebih produktif
dalam kondisi tertentu.
Seperti pada penelitian-penelitian yang
disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga
memisahkan belanja modal dan belanja operasi
dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak
pada lokus, subjek penelitian, dan penggunaan
variabel kontrol yang diduga turut mempengaruhi
variabel pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
penelitian ini dilakukan para taraf nasional dimana
penelitian sebelumnya hanya pada tingkat
regional.
2.3. Pengembangan Hipotesis
H10. Belanja modal dan belanja operasi tidak
berpengaruh signifikan secara bersama-sama
terhadap pertumbuhan ekonomi.
H1A. Belanja modal dan belanja operasi tidak
berpengaruh signifikan secara bersama-sama
terhadap pertumbuhan ekonomi.
H20. Belanja modal dan belanja operasi tidak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
pertumbuhan ekonomi.
H2A. Belanja modal dan belanja operasi tidak
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
pertumbuhan ekonomi.
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3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini bermaksud untuk melakukan
konfirmasi dan melakukan pengembangan dari
penelitian-penelitian
sebelumnya
mengenai
pengaruh belanja modal teradap pertumbuhan
ekonomi. Menurut Sugiyono (2014), dalam
penelitian dikenal adanya subjek dan objek
penelitian. Subjek penelitian mengacu kepada
tempat, sedangkan objek penelitian mengacu
kepada variabel penelitian. Dengan demikian,
subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah
seluruh pemerintah pusat Indonesia sedangkan
objek penelitian terdiri dari belanja modal, belanja
operasional, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang
tahun 1990-2014.
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian
Menurut Sekaran (2003, 265), populasi
merupakan sekelompok orang, kejadian, atau
barang yang menjadi perhatian dan akan digali
datanya oleh peneliti.15 Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh satuan kerja pemerintah pusat
di Indonesia tahun 1990-2014. Pemilihan sampel
dalam penelitian ini menggunakan metode
saturation sampling, yaitu metode pemilihan
sampel dengan mengambil semua anggota
populasi.
3.2. Tipe Riset
Riset ini dapat diklasifikasikan sebagi riset
deskriptif, kausal, dan kuantitatif dengan pengujian
hipotesis. Creswell (2003:18) menjelaskan bahwa
terdapat tiga tipe riset yaitu kuantitatif, kualitatif,
dan campuran.16
A quantitative approach is one in which the
investigator primarily uses postpositivist claims
for developing knowledge (i.e., cause and effect
thinking, reduction to specific variables and
hypotheses and questions, use of measurement
and observation, and the test of theories),
employs strategies of inquiry such as experiments
and surveys, and collects data on predetermined
instruments that yield statistical data.
3.3. Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder.
Peneliti tidak menggali data langsung dari subjek
penelitian melalui survei. Sekaran (2003: 222)
menjelasan bahwa data sekunder dapat digali
secara internal ataupun eksternal organisasi dan
15

Uma Sekaran, Research Method for Business,
Fourth Edition, (USA: John Wiley and Sons, Inc.,
2003) hlm. 265.

16

John W. Creswell, Research Design: Qualitative,
Quantitative,
and
Mixed
Method
Approaches - 2nd Ed, (India: Sage Publication,
2003) hlm. 18.
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dapat diakses dari internet atau publikasi
informasi.17 Data penelitian ini diperoleh dari
berbagai sumber. Data mengenai belanja modal,
belanja barang, dan belanja pegawai, dan total
belanja diperoleh dari Kementerian Keuangan.
Data mengenai inflasi dan Pertumbuhan PDB
Perkapita diperoleh dari BPS dan Worldbank.
Untuk menggali data, peneliti menggunakan
studi literatur dan dokumentasi. Studi literatur
dilakukan dengan memproses data, artikel, dan
jurnal dan tulisan lainnya sesuai dengan topik
permasalahan. Dokumentasi adalah sebuah metode
pengumpulan data sekunder yang digunakan
dalam
menyelesaikan
masalah
penelitian.
Beberapa data mentah yang diperoleh perlu
pegolahan lebih lanjut agar dapat diolah menjadi
variabel, dengan perhitungan sesuai dengan
operasionalisasi variabel.
3.4. Variabel Penelitian
Variabel penelitian terdiri atas variabel
terikat, bebas, dan kontrol. Hubungan terhadap
variabel dependent telah didukung oleh penelitian
terdahulu. Variabel terikat dalam peneliian ini
adalah pertumbuhan ekonomi. Beberapa peneliti
seperti Devarajan (1996), Butkiewicz (2011), dan
Landau (1983) menggunakan indikator PDB
perkapita sebagai dasar perhitungan pertumbuhan
ekonomi, atau mereka melihat indikator
pertumbuhan pada setiap individu rata-rata di
negara yang diteliti. Sedangkan Attari (2013),
Sularso (2011), Parnawati (2010), Putra, dan
Setyawati (2007) menggunakan indikator PDB
(pusat) dan PDRB (daerah). Dalam menghitung
besarnya variabel, Attari (2013) secara rinci lebih
menuliskannya dalam bentuk logaritma natural
dari PDB Riil.
Pertumbuhan Ekonomi = Log Natural dari PDB Riil
= LnGrowth
Belanja modal dan belanja operasi digunakan
sebagai variabel bebas dalam penelitian ini.
Pembedaan kedua jenis belanja ke dalam belanja
modal dan belanja operasi dilakukan oleh
beberapa penelitian dengan berbagai nama yang
berbeda (Henrekson (1994), Easterly dan Rebelo
(1993), Valadkhani (1998), Schaltegger dan
Torgler (2006), Aschauer (1989), Devarajan,
Swaroop, dan Zou (1996), Bose, Haque, dan Osborn
(2007), Turnovsky dan Fisher (1995), dan Attari
(2013). Attari (2013) secara rinci menunjukkan
operasional variabel belanja modal dan belanja
operasi dalam bentuk logaritma natural atas
variabel tersebut. Sedangkan rincian angka riil
yang dimasukkan sebagai variabel didasarkan atas
Buletin Teknis 04 SAP. Belanja Operasi terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi,
17

Sekaran, Op. Cit., hlm. 222.
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hibah, dan bantuan sosial; sedangkan Belanja
Modal terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan
dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja
jalan, irigasi, dan jaringan; dan belanja aset tetap
lainnya.
Belanja Modal = LnModal = Ln (belanja tanah;
belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan
bangunan; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; dan
belanja aset tetap lainnya)
Belanja Operasi = LnOperasi = Ln (belanja pegawai,
belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan
sosial)
Inflasi merupakan variabel kontrol dalam
penelitian ini. Barro (1996) telah menguji
keterkaitan antara inflasi dengan pertumbuhan
ekonomi melalui penggunaan data dari sekitar 100
negara dengan rentang waktu antara tahun 1960
sampai dengan 1990. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan
potensi pertumbuhan ekonomi. Oleh Karena itu,
dengan memasukan inflasi sebagai variabel control
dapat mengurangi dampak inflasi dalam estimasi
model pengaruh belanja modal dan belanja operasi
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Inflasi = Log Natural Inflasi = LnInf
Dengan demikian, model penelitian ini adalah:
LnPDB = a + b1 LnModal + b2 LnOperasi + b3 LnInf +
e
Memasukkan variabel kontrol ke dalam
persamaan regresi bertujuan untuk mengakomodir
adanya variabel yang diduga juga berpengaruh
terhadap estimasi model. Hal ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Dhaliwal, dkk.
(2015) yang menguji pengaruh inflasi terhadap
beban pajak secara ekonomi dengan menggunakan
intensitas aset tetap dan intensitas persediaan
sebagai variabel pemoderasi. Demikian pula
Richardson, et al. (2015) yang menggunakan
variabel kontrol dan memasukkannya ke dalam
model regresi sebagaimana halnya diperlakukan
seperti variabel independen dalam meneliti
pengaruh financial distress terhadap corporate tax
avoidance dengan sampel perusahaan publik di
Australia melalui persamaan:
CTAit = α0it + β1ALTMANit + β2GSDit +
β3GSD*ALTMANit + β4FAGEit + β5SIZEit + β6LEVit
+ β7CINTit + β8INVINTit + ɛit
Komponen [β4FAGEit + β5SIZEit + β6LEVit +
β7CINTit + β8INVINTit + ɛit] merupakan komponen
variabel kontrol.
Untuk lebih memudahkan pemahaman
mengenai variabel yang diambil dalam penelitian
ini, operasionalisasi variabel disajikan dalam
ringkasan variable berikut ini.

Tabel 1. Ringkasan Variabel
Translasi ke dalam
Logaritma Natural
Jenis
Nama
(Penyimbolan dalam
Variabel
Aplikasi dan
Persamaan Regresi)
Terikat
Pertumbuhan
LnGDP
ekonomi
Bebas
Belanja Modal
LnModal
Belanja
LnOperasi
Operasi
Kontrol
Inflasi
LnInflasi
Sumber: diolah berbagai sumber
3.5. Uji Asumsi Klasik
Pengujian regresi linier berganda dapat
dilakukan setelah model dari penelitian ini
memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi
klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi
diantaranya
adalah
data
tersebut
harus
terdistribusikan secara normal, tidak mengandung
multikoloniaritas dan heterokedastisitas. Oleh
karena itu, sebelum melakukan pengujian linier
berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik
terlebih dahulu (Ghozali, 2013), yaitu:
3.5.1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti
distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka
uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah
sampel kecil. Uji statistik yang dapat digunakan
untuk menguji normalitas residual adalah uji
statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S).
Jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai
signifikan diatas 0,05, maka data residual
terdistribusi secara normal. Sedangkan jika hasil
Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan
dibawah 0,05, maka data residual terdistribusi
tidak normal (Ghozali, 2013).
3.5.2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji
korelasi antar variabel bebas dalam model regresi
(Ghozali, 2013). Uji multikolinearitas ini digunakan
karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang
mengisyaratkan bahwa variabel independen harus
terbebas dari gejala multikolinearitas (tidak terjadi
korelasi antar variabel independen). Cara untuk
mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau
tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan
Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini
menunjukkan variabel independen manakah yang
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam
pengertian sederhana, setiap variabel independen
menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi
terhadap variabel independen lainnya. Tolerance
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mengukur variabilitas variabel independen yang
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang
rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF =
1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai
untuk menunjukkan adanya multikolinearitas
adalah nilai Tolerance <0.10 atau sama dengan nilai
VIF>10 (Ghozali, 2013).
3.5.3. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi berganda linier
memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul
karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah
autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya
signifikan menjadi tidak layak untuk dipakai.
Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji
statistik Durbin Watson.
Menurut Ghozali (2013), untuk mendeteksi
ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan
Uji Durbin-Watson (DW test). Tidak ada
autokorelasi jika nilai Durbin-Watson adalah sama
atau lebih besar dari batas atas dan sama atau lebih
rendah dari nilai empat dikurangi batas atas (dU ≤
DW ≤ 4-dU). Hal ini tidak bisa disimpulkan jika dL
≤ DW ≤ dU, atau 4-dU ≤ DW ≤ 4-dL. Ada
autokorelasi positif jika 0 <DW <dL atau
autokorelasi negatif jika 4-dL <DW <4.
3.5.4. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain
atau tidak. Jika varian dari residual satu ke
pengamatan
lain
tetap,
maka
disebut
homoskedastisitas, dan jika berbeda maka disebut
heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi gejala
heteroskedastisitas maka digunakan uji Glejser,
yaitu dengan menguji tingkat signifikansi.
Pengujian ini dilakukan dengan merespon variabel
(x) sebagai variabel independen dengan nilai
absolut unstandardized residual regresi sebagai
variabel dependen. Apabila hasil uji di atas level
signifikan (p > 0,05), maka tidak terdapat
heterokedastisitas.
Untuk membuktikan kebenaran adanya
pengaruh variabel independen dan dependen
digunakan analisis regresi.
Rumusan yang digunakan sebagai berikut:
LnPDB

= a + b1 LnModal + b2 LnOperasi + b3
LnInf + e

Dimana:
LnPDB
= logaritma natural atas Pertumbuhan
PDB Riil.
a
= konstanta
LnModal = logaritma natural atas belaknja modal

LnOperasi = logaritma natural atas belanja operasi
E
= error term
b1-3
= koefisien regresi
3.6. Metode Analisis Data
3.6.1. Regresi
Regresi digunakan untuk menjelaskan dan
mengevaluasi hubungan antara satu variabel
dependen dengan satu atau lebih variabel
independen (Widarjono, 2008: 17). Persamaan
regresi populasi hanya dapat diestimasi dengan
menggunakan data sampel (Widarjono 2008 19).
Tantangan dalam membuat garis regresi sampel
adalah bagaimana kita bisa mendapatkan garis
regresi yang baik. Garis regresi sampel yang baik
terjadi apabila nilai prediksi berada sedekat
mungkin dengan data aktualnya.
Perhitungan analisa yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisa regresi berganda
dengan menggunakan Aplikasi SPSS 23. Regresi
linear digunakan untuk menghitung besarnya
pengaruh variable X dan Y, yang diukur dengan
menggunakan koefisien regresi. Metode ini
menghubungkan variabel dependen dengan
variabel independen.
3.6.2. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel
independen dalam menjelaskan variasi variabel
terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu
berarti variabel-variabel bebas memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel terikat. Namun
variabel bebas yang melebihi dua, maka nilai R2
yang dipakai adalah nilai Adjusted R2.
KD = R2 x 100%
Keterangan :
KD = Koefisien determinasi
R2 = Adjusted R2
3.6.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel independen atau bebas
yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen/ terikat atau tidak. Pengambilan
keputusan ditolak dan diterimanya hipotesis
alternatif (Ha) sebagai berikut:
1) Jika F hitung > F tabel atau nilai Sig. < 0,05,
maka Ha diterima (ada pengaruh secara
bersama-sama variabel bebas terhadap
variabel terikat).
2) Jika F hitung < F tabel atau nilai Sig. > 0,05,
maka Ha ditolak (tidak ada pengaruh secara
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parsial variabel bebas terhadap variabel
terikat).
Penentuan F tabel uji signifikansi 5%: a)
Menentukan nilai df1 = k-1, dimana k adalah
jumlah seluruh variabel Menentukan df2 = N-k,
dimana N adalah jumlah sampel; b) Setelah
diketahui nilai df1 dan df2 maka dikonsultasikan
dengan F tabel yang ada pada lampiran buku-buku
statistik. Contoh df1 = 2 dan df2 = 50 maka F(2;50)
= 3,1826.
3.6.4. Uji Signifikansi
(Uji Statistik t)

Parameter Individual

Menentukan nilai df = N-k, Setelah diketahui
nilai df maka dikonsultasikan dengan t tabel yang
ada pada lampiran buku-buku statistik. Contoh df =
50 maka t(50) = 2,0086.

4. HASIL PENELITIAN
Bagian ini menjelaskan laporan hasil
penelitian, termasuk menjelaskan data riset dan
deskripsi analisis yang merupakan jawaban secara
empiris terhadap pertanyaan pada pokok masalah
dan/atau hipotesis penelitian.
4.1. Sekilas Mengenai Data yang Digunakan

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan
seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/ bebas
secara parsial terhadap variabel terikat.
Pengambilan keputusan ditolak dan diterimanya
hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut:
1) Jika t hitung > t tabel atau nilai Sig. < 0,05,
maka Ha diterima (ada pengaruh secara parsial
variabel bebas terhadap variabel terikat)

Penelitian ini menggunakan data populasi
atau saturation sampling pada satker pemerintah
pusat di Indonesia, untuk mendapatkan data
variabel pertumbuhan ekonomi, belanja barang,
belanja operasional, dan inflasi. Tabel 2
menunjukkan ringkasan atas data yang dimaksud.
Data terdiri dari data time series tahun 1990-2015
(26 tahun).

2) Jika t hitung < t tabel atau nilai Sig. < 0,05,
maka Ha ditolak (tidak ada pengaruh secara
parsial variabel bebas terhadap variabel
terikat)
Penentuan t tabel dua sisi uji signifikansi 5%:
Tabel 2. Data variabel penelitian
Tahun
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

LnModal
9.614938
9.834245
9.984837
10.03179
10.02234
9.97236
10.19977
10.23236
10.66333
9.834245
10.1587
10.63547
10.52742
11.14544
11.02598
10.40089
10.91422
11.07114
11.19509
11.23679
11.29336
11.67721
11.88521
12.1055
11.90055
12.28041

LnOperasi
9.682716
9.622649
9.741263
9.885273
9.958922
10.05629
10.27467
10.8511
11.44464
9.622649
11.93801
12.25005
12.06609
12.05498
12.30363
12.60852
12.7305
12.86313
13.24391
13.06531
13.16067
13.37114
13.49333
13.57544
13.68723
13.50707

Sumber: diolah dari Kementerian Keuangan, BPS, dan Worldbank (2016)

LnPDB
25.4632
25.57661
25.65858
25.7859
25.89881
26.03219
26.14984
26.09738
25.28182
25.66492
25.82934
25.80123
25.99965
26.18188
26.27171
26.3788
26.62199
26.79219
26.95812
27.01406
27.35011
27.51782
27.54532
27.53948
27.51503
27.48244

LnInf
2.055748
2.242424
2.018329
2.270866
2.14224
2.244114
2.075494
1.82936
4.067095
3.019894
1.31373
2.442529
2.474752
1.884904
1.831544
2.346789
2.573331
1.857461
2.27999
1.57143
1.635643
1.678497
1.453839
1.858387
1.855505
1.850519
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4.2. Statistik Deskriptif
Dari data time series selama 26 tahun (19902015), masing-masing nilai variabel dapat
digambarkan secara ringkas dalam tabel statistik

deskriptif. Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa dalam
26 tahun, rata-rata belanja modal pemerintah
pusat adalah e10,76 = 47098.67 miliar.

Tabel 3. Statstik Deskrptif

Descriptive Statistics
Max
9.615
12.280
9.623
13.687
25.282
27.545
1.314
4.067

N
LnModal
LnOperasi
LnPDB
LnInf
Valid N (listwise)

Minim
26
26
26
26
26

Mean
10.76322
11.80997
26.40032
2.11055

Std. Deviation
.775979
1.488784
.742743
.548028

Sumber: Output Aplikasi SPSS
Belanja operasi ternyata memiliki rata-rata
lebih besar yaitu sebesar e11,81 = 134591.56 miliar.
Untuk mengetahui belanja mana yang lebih
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,
selanjutnya dilakukan pengujian mealui statistik
inferensial.
4.3. Statistik Inferensial
4.3.1. Uji Asumsi Klasik
a) Uji Normalitas
Uji statistik non-parametrik KolmogrovSmirnov (K-S) dapat digunakan untuk menguji
normalitas residual. Jika hasil Kolmogrov-Smirnov

menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data
residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan
jika hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai
signifikan dibawah 0,05 maka data residual
terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2013).
Pengujian dilakukan dengan melakukan pengujian
hipotesis: H0 menyatakan bahwa data terdistribusi
normal dan Ha menyatakan data tidak terdistribusi
normal. Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov
menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0.200
yang berarti berada di atas 0.05 sehingga H0
ditolak atau data penelitian disimpulkan
berdistribusi normal.

Tabel 4. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N
Normal Parametersa,b
Most Extreme Differences

26
.0000000
.26307796
.132
.096
-.132
.132
.200c,

Mean
Std. Deviation
Absolute
Positive
Negative

Test Statistic
Asymp. Sig. (2-tailed)
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output Aplikasi SPSS
b) Uji Multikolinearitas
Untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
dilakukanlah Uji Multikolinearitas (Ghozali, 2013).
Cara
untuk
mengetahui
apakah
terjadi
multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat
nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).
Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel
independen manakah yang dijelaskan oleh variabel
independen lainnya. Dalam pengertian sederhana,
setiap variabel independen menjadi variabel
dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel
independen
lainnya.
Tolerance
mengukur
variabilitas variabel independen terpilih yang tidak
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi
nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF

tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang
umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolinearitas adalah nilai Tolerance <0.10 atau
sama dengan nilai VIF>10 (Ghozali, 2013).
Berdasarkan
output
table
5
pengujian
multikoliearitas, diperoleh angka VIF = 5.728,
5.727 1.136 dan ketiganya tidak lebih dari 10.
Demikian pula nilai Tolerance = 0.175, 0.175, dan
0.880 danketiganya tidak kurang dari 0.10. dengan
demikian,
dapat
disimpulkan
bahwa
multikolinearitas tidak terjadi.
c) Uji Autokorelasi
Untuk menguji apakah dalam model regresi
berganda linier ada korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), maka
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dilakukan Uji Autokorelasi menggunakan uji
statistik Durbin Watson. Menurut Ghozali (2013),
untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi
bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).
Tidak ada autokorelasi jika nilai Durbin-Watson
adalah sama atau lebih besar dari batas atas dan
sama atau lebih rendah dari nilai empat dikurangi
batas atas (dU ≤ DW ≤ 4-dU). Hal ini tidak bisa
disimpulkan jika dL ≤ DW ≤ dU, atau 4-dU ≤ DW ≤

4-dL. Ada autokorelasi positif jika 0 <DW <dL atau
autokorelasi negatif jika 4-dL <DW <4.
Berdasarkan Gambar 3 Durbin Watson dengan
n=26 dan k=variabel bebas=3, maka diperoleh dL=
1.1432 dan dU=1.6523. Karena nilai DW=1.451
maka tidak dapat disimpulkan mengenai
keberadaan autokorelasinya.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model
1
(Constant)
LnModal
LnOperasi
LnInf
a. Dependent Variable: LnPDB

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
19.133
1.100
.692
.173
.049
.090
-.356
.109

Coefficientsa
Standardized
Coefficients
Beta

T
17.393
3.999
.539
-3.268

.723
.097
-.263

Sig.
.000
.001
.596
.004

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.175
.175
.880

5.728
5.727
1.136

Sumber: Output Aplikasi SPSS
Gambar 3. Uji Autokorelasi Durbin Watson
DW

Autocorr.(+)
I

0

No decision
I

dL=1.1432

No Autocorr.
I

dU=1.6523

No decision

Autocorr.(-)
I

I

4-dU

4-dL

Sumber: Berdasarkan Ghozali (2013)
Tabel 6. DW Test Model Summary
Adjusted R
Model
R
R Square
Square
a
1
.935
.875
.857
a. Predictors: (Constant), LnInf, LnOperasi, LnModal
b. Dependent Variable: LnPDB

Std. Error of the
Estimate
.280442

Durbin-Watson
1.451

Sumber: Output Aplikasi SPSS
d) Uji Heteroskedastisitas
Untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain, dilakukan uji
heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi gejala
heteroskedastisitas, digunakan uji Glejser, yaitu
dengan menguji tingkat signifikansi. Pengujian ini
dilakukan dengan merespon variabel (x) sebagai
variabel independen dengan nilai absolut
unstandardized residual regresi sebagai variabel
dependen. Apabila hasil uji di atas level signifikan
(p
>
0,05),
berarti
tidak
terdapat
heterokedastisitas, apabila dibawah level signifikan
(p < 0,05). RES2 adalah hasil perhiungan absolut
unstandarized residual. Setelah diregresikan
antara X dan Y, diperoleh bahwa tingkat
signifikansi = 0.249, 0.171, dan 0.346 dan

ketiganya berada di atas 0.05 dengan demikian
tidak terjadi heteroskedastisitas.
4.4. Metode Analisis Data
4.4.1. Model Regresi
Perhitungan analisa yang digunakan adalah
analisa regresi berganda dengan menggunakan
Aplikasi SPSS 23. Regresi linear untuk menghitung
besarnya pengaruh variable X dan Y, yang diukur
dengan menggunakan koefisien regresi untuk
menghubungkan variabel dependen dengan
variabel
independen.
Untuk
membuktikan
kebenaran adanya pengaruh variabel independen
dan dependen digunakan analisis regresi.
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Tabel 7. Uji Glejser dalam Rangka Uji Heteroskedastisitas
Model
1

(Constant)
LnModal
LnOperasi
LnInf
a. Dependent Variable: RES2

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
.474
.621
-.116
.098
.072
.051
.059
.062

Standardized Coeff.
Beta
-.569
.681
.206

t

Sig.
.763
-1.183
1.416
.963

.454
.249
.171
.346

Sumber: Output Aplikasi SPSS
Tabel 8. Output regresi linear berganda

Model
1

Standardized
Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
(Constant)

LnModal
LnOperasi
LnInf
a. Dependent Variable: LnPDB

19.133

1.100

.692
.049
-.356

.173
.090
.109

.723
.097
-.263

t

Sig.

17.393

.000

3.999
.539
-3.268

.001
.596
.004

Sumber: Output Aplikasi SPSS
Rumusan yang digunakan sebagai berikut:
LnPDB

= a + b1 LnModal + b2 LnOperasi + b3
LnInf + e

Dimana:
LnPDB

= logaritma natural atas Pertumbuhan
PDB Riil.
a
= konstanta
LnModal = logaritma natural atas belanja modal
LnOperasi = logaritma natural atas belanja operasi
E
= error term
b1-3
= koefisien regresi
Analisis Regresi diolah dengan melakukan analisis
regresi linier sederhana melalui program SPSS For
Windows, dan diperoleh hasil sebagaimana pada
Tabel 8. Berdasarkan Tabel tersebut, diperoleh
koefisien regresi yaitu nilai konstanta (a) = 19.133;
b1 = 0,692; b2 = 0,049, dan b3 = -0,356, sehingga
model persamaan regresi adalah sebagai berikut:
LnPDB = 19.133 + 0,692LnModal +0,049 LnOperasi 0,356 LnInf
4.4.2. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel
terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu
berarti variabel-variabel bebas memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel terikat. Namun
variabel bebas yang melebihi dua maka nilai R2
yang dipakai adalah nilai Adjusted R2.
Sebelumberbicara mengenai koefien determinasi
(R2), peneliti juga mengamati koefisien korelasi
(r). Menurut Sugiyono (2010) pedoman untuk
memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai
berikut: 0,00-0,199 = sangat rendah; 0,20-0,399 =
rendah; 0,40-0,599 = sedang; 0,60-0,799 = kuat;
dan 0,80-1,000 = sangat kuat. Dari tabel output
koefisien determinasi, dapat dilihat bahwa nilai
korelasi (r) sebesar 0.935 yang berarti sangat kuat.
tampak bahwa koefisien determinasi (Adjusted R2)
= 0.857 atau 85.7%.
Nilai tersebut dapat diartikan bahwa sekitar
85.7% variasi variabel terikat dapat dijelaskan dan
diprediksi oleh variabel-variabel bebas belanja
modal dan belanja operasi. Sisa variasi variabel
terikat sebesar 14.3% dijelaskan oleh variabel
bebas lain. Oleh karena itu, para peneliti
seharusnya lebih peduli mengenai relevansi antara
variabel bebas dan variabel terikat secara teoritis
dan logis.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model Summaryb
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
1
.935a
.875
.857
.280442
a. Predictors: (Constant), LnInf, LnOperasi, LnModal
b. Dependent Variable: LnPDB

Sumber: Output Aplikasi SPSS

Durbin-Watson
1.451
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4.4.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan
apakah semua variabel independen atau bebas
yang dimasukkan dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen/ terikat atau tidak. Pengambilan
keputusan ditolak dan diterimanya hipotesis nol
(H0) sebagai berikut:
1) Jika F hitung > F tabel atau nilai Sig. < 0,05,
maka H0 ditolak (ada pengaruh secara
bersama-sama variabel bebas terhadap
variabel terikat).
2) Jika F hitung < F tabel atau nilai Sig. > 0,05,
maka H0 diterima/ gagal ditolak (tidak ada
pengaruh secara parsial variabel bebas
terhadap variabel terikat).

Penentuan F tabel uji signifikansi 5%: a)
Menentukan nilai df1 = k-1=4-1=3, dimana k
adalah jumlah seluruh variabel; b) Menentukan df2
= 26-4 = 22, dimana N adalah jumlah sampel. Dari
tabel statistik, diperoleh bahwa F tabel= 3.0491.
Sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan tabel
output uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar
51.120 (> F tabel) atau signifikansi 0.000 < 0.05
sehingga H0 ditolak atau terdapat pengaruh secara
bersama-sama variabel bebas terhadap variabel
terikat.
Pengujian hipotesis ini juga dapat dilakukan
sesuai dengan grafik distribusi normal. Nilai F
hitung berada pada daerah penolakan H0 karena
lebih dari F tabel. Dengan demikian, H0 ditolak
atau secara bersama-sama variabel bebas
berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 9. Output Uji F
Model
1

Regression
Residual

Sum of Squares
12.061

Total

ANOVAa
Df

3

Mean Square
4.020

1.730

22

.079

13.792

25

F
51.120

a. Dependent Variable: LnPDB
b. Predictors: (Constant), LnInf, LnOperasi, LnModal

Sumber: Output Aplikasi SPSS

Gambar 4. Uji F dengan Distribusi Normal

Tolak H0

Terima H0

- 3.0491

Tolak H0

3.0491

51.120

Sig.
.000b
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4.4.4. Uji Signifikansi Parameter Individual
(Uji Statistik t)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan
seberapa jauh pengaruh variabel penjelas/ bebas
secara parsial terhadap variabel terikat.
Pengambilan keputusan ditolak dan diterimanya
hipotesis alternatif (Ha) sebagai berikut:
1) Jika t hitung > t tabel atau nilai Sig. < 0,05,
maka Ha diterima (ada pengaruh secara parsial
variabel bebas terhadap variabel terikat).
2) jika t hitung < t tabel atau nilai Sig. < 0,05,
maka Ha ditolak (tidak ada pengaruh secara
parsial variabel bebas terhadap variabel
terikat).
Penentuan t tabel dua sisi uji signifikansi 5%:

Karena pengaruh variabel bebas yang
mungkin terjadi adalah positif atau negatif, maka
pengujian dengan uji t dilakukan dengan cara 2 sisi.
Dengan demikian, alfa dibagi menjadi 2 sisi,
masing-masing 2,5% atau 0.025. Setelah itu,
kemudian ditentukan nilai df = N-k=26-4=22.
Setelah diketahui nilai df maka dikonsultasikan
dengan t tabel yang ada pada lampiran buku-buku
statistik. Dengan df = 22 maka t(22) = 2.4055. Nilai
ini akan dibandingkan dengan nilai t hitung yang
dapat diperoleh dari tabel output regresi. Nilai t
hitung adalah 3.999, 0.539, dan -3.268 berturutturut untuk variabel LnModal, LnOperasi, dan
LnInf. Dengan melihat batas kritis t tabel, maka
dapat dilihat bahwa hanya LnModal dan LnInf yang
berhasil menolak H0 yang berarti secara parsial
variabel tersebut berpengaruh terhadap LnPDB.

Gambar 5. Distribusi Normal dalam Uji t

Tolak H0

Terima H0

- 2.4055

Tolak H0

2.4055

Dengan menggunakan batas kritis uji t, maka
dapat dilakukan pengambilan keputusan yang
menguji pengaruh parsial dari variabel bebas

terhadap variabel terikat. Terdapat pengaruh
apabila t hitung berada pada daerah penolakan H0.

Tabel. Analisis Hasil Uji t
Grafik

- 2.4055

2.4055

Uraian dan Keputusan
Variabel terikat: LnModal
t hitung = 3.999, alpha = 0.001 < 0.05
Kesimpulan: H0 diolak (Belanja modal berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi).
3.999

Variabel terikat: LnModal
t hitung = 0.539, alpha = 0.596 > 0.05
Kesimpulan: H0 diterima (Belanja operasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi).
- 2.4055

0.539 2.4055
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Variabel kontrol: LnInf
t hitung = 0.539, alpha = 0.004 < 0.05
Kesimpulan: H0 ditolak (Belanja operasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi).
-

-3.268

2.4055

2.4055

Sumber: diolah oleh penulis
4.5. Pembahasan Hasil
4.5.1. Hasil dari koefisien determinasi dan Uji F
Koefisien determinasi yang cukup besar yakni
sebesar 0.857 atau 85.7% menunjukkan bahwa
peranan dari variabel bebas dan kontrol terhadap
variabel terikat sebesar 85.7%. Hasil ini
menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di
luar variabel penelitian yang diduga berpengaruh
terhadap variabel terikat (pertumbuhan ekonomi).
Hal ini dikuatkan dengan adanya hasil dari Uji F
yang menyatakan bahwa secara keseluruhan
model regresi yang dirancang dapat menjelaskan
pengaruh belanja modal dan belanja operasi
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
dengan
dikendalikan oleh inflasi.
4.5.2. Hasil dari Uji t
Uji t menunjukkan hasil bahwa belanja modal
memiliki peranan yang lebih besar daripada
belanja
operasi
di
dalam
meningatkan
pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti dengan
hasil uji t yang menyimpulkan bahwa belanja
modal memiliki pengaruh yang signifikan (alfa <
0.05) atau nilai t hitung berada di daerah
penolakan H0. Berbeda dengan belanja operasi,
hasil uji t menunjukkan bahwa meskipun koefisien
korelasi bertanda positif, tetapi pengaruh dari
koefisien ini tidak dapat diterima secara statistik
dengan tingkat error yang ditoleransi sebesar 5%.
Kedua hasil uji t atas 2 variabel bebas, belanja
modal dan belanja operasi, menunjukkan bahwa
belanja modal sudah dikatakan efektif dan efisien
sehingga dugaan yang dkhawatirkan oleh
Devarajan, Swaroop, dan Zou (1996) tidak berlaku
untuk negara berkembang Indonesia. Mereka
beranggapan bahwa negara-negara berkembang
menghabiskan terlalu banyak anggaran untuk
belanja modal dan tidak cukup dana tersedia untuk
belanja saat ini/ rutin. Sebagai negara berkembang,
Indonesia mengelola belanja modal setiap tahun
yang ternyata dapat memicu pertumbuhan
ekonomi. Pengaruh positif belanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penelitian
Easterly dan Rebelo (1993), Valadkhani (1998),
Aschauer (1989), Bose, Haque, dan Osborn (2007),
Turnovsky dan Fisher (1995), Butkiewic (2011),
dan Parnawati (2010).
Berkaitan dengan masih belum tercapainya
target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan

ekonomi nasional sebesar 7%, maka solusi untuk
terus melakukan pembenahan mulai dari kuantitas
hingga kualitas belanja perlu terus dilakukan. Hal
ini karena belanja modal terutama yang berkaitan
dengan pengadaan infrastruktur, dapat menyokong
pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya
mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia
secara
merata.
Penyebaran
pembangunan
infrastruktur yang merata dan berkualitas
memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat
menyebar sampai ke penjuru negeri. Meskipun
koefisien belanja modal terhadap pertumbuhan
ekonomi termasuk rendah, hal itu justru menjadi
milestone bagi pemerintah pusat untuk terus
meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja
modal. Rendahnya koefisien infrastruktur ini
diutarakan oleh Direktur Indef Enny Sri Hartati
yang mengatakan bahwa di Indonesia tambahan
anggaran infrastruktur 1 persen PDB hanya
mendorong 0,17 persen pertumbuhan ekonomi.
Koefisien infrastruktur mengukur efek tambahan
anggaran 1 persen PDB terhadap pertumbuhan
ekonomi. Di Tiongkok, setiap tambahan 1 persen
anggaran infrastruktur terhadap PDB mampu
mendorong 0,33 persen pertumbuhan ekonomi,
sedangkan di India 0,21 persen (jpnn.com, 2016).
Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang
hanya 5,02% dapat lebih didorong dengan
meningkatkan belanja modal. Belanja modal akan
memberikan multiplier effect. Publikasi Ditjen
Anggaran (2016) menjelaskan bahwa pengeluaran
investasi ditujukan untuk pembentukan aset (stok
barang modal/ capital stock) di masa depan yang
diharapkan dapat menimbulkan multiplier effect
yang besar dan lebih berkelanjutan. Di sisi lain,
pengeluaran konsumsi ditujukan untuk membiayai
operasional pemerintah yang bersifat rutin dan
habis pakai atau dengan kata lain memiliki
multiplier effect yang bersifat jangka pendek.
Pengeluaran investasi pemerintah dapat
dikelompokkan menjadi pengeluaran produktif
bersifat langsung dan tidak langsung. Pengeluaran
investasi produktif yang bersifat langsung, seperti
pengadaan tanah dan pembelian barang/ peralatan
fisik dapat meningkatkan stok barang modal
(capital stock) secara fisik, dan meningkatkan
output di masa-masa mendatang. Investasi
produktif yang bersifat langsung tersebut harus
dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang,
yang disebut investasi "infrastruktur" ekonomi dan
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sosial,
seperti
pembangunan
jalan
raya,
penyediaan listrik, persediaan air bersih dan
perbaikan
sanitasi,
pembangunan
fasilitas
komunikasi dan sebagainya. Sementara itu, salah
satu contoh pengeluaran investasi produktif yang
bersifat tidak langsung adalah investasi untuk
pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Investasi di bidang SDM diharapkan dapat
memberikan dampak positif terhadap tingkat
produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat
meningkatkan
skala
hasil
produksi
dan
menciptakan
pertumbuhan
output
yang
berkesinambungan dalam jangka panjang (Ditjen
Anggaran, 016). Pengeluaran produktif baik
langsung maupun tidak langsung harus dapat
direncanakan secara matang termasuk sumber
pendanaannya agar tidak terjadi gagal bayar dan
berhentinya proyek infrastruktur di pertengahan
tahun anggaran.
Salah satu poin dalam Nawa Cita yakni
pembangunan infrastruktur, hendaknya dapat
dikawal secara baik dan didukung dengan
pendanaan yang berkualitas, serta tidak menjadi
saarang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal
tersebut dilakukan agar tidak terjadi penurunan
peran belanja modal pertumbuhan ekonomi.
Salah satu catatan penting yang perlu
diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat dan
pemerintah adalah belanja operasi yang masih
belum dapat berperan penting dalam menciptakan
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,
pengeluaran belanja barang, yang merupakan salah
satu bagian di dalam belanja operasi, berupa
pengadaan barang/ jasa, harus dilakukan secara
hati-hati sedemikian rupa sehingga dapat
mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di
Indonesia.
Sebagai variabel kontrol, inflasi memiliki
pengaruh signifikan dan negatif sesuai dengan
dugaan yang diperkirakan oleh Barro (1996) yang
menguji
keterkaitan
antara
inflasi
dan
pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data
dari sekitar 100 negara. Penggunaan inflasi sebagai
variabel kontrol sudah dilakukan secara tepat
karena hubungan antara 2 variabel bebas dan 1
variabel terikat sudah tidak mengandung unsur
inflasi di dalamnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat
seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa
ketidakkonsistenan hasil penelitian di berbagai
negara, sulitnya pencapaian target pertumbuhan
ekonomi nasional, rendahnya belanja modal,
mendorong penelitian ini dilakukan. Dengan
menggunakan data time series selama 26 tahun
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mulai 1990 s.d. 2015 di Indonesia, penelitian ini
membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh
positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, belanja operasi yang terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi,
hibah, dan bantuan sosial, tidak berpengaruh
signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini telah mempertimbangkan variabel
kontrol berupa inflasi.
5.2. Saran
Berkaitan dengan hasil penelitian, pemerintah
pusat hendaknya terus memperhatikan belanja
modal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Hal ini juga berkenaan dengan masih belum
tercapainya target pemerintah untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7% hingga
akhir tahun 2015. Diharapkan dengan perhatian
yang serius, belanja tersebut dapat ditingkatkan
karena ternyata belanja modal sebagai pembentuk
pembangunan infrastruktur di Indonesia memiliki
peranan yang penting dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi
yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata. Oleh
karena itu, pembangunan infrastruktur juga harus
memperhatikan
pemerataan
dengan
tetap
berpegang pada prinsip pengadaan barang/ jasa
dan prinsip lain yang relevan.
Lemahnya pengaruh belanja barang terhadap
pertumbuhan ekonomi tidak berarti pemerintah
harus mengacuhkan belanja barang, tetapi justru
sebaliknya, perbaikan harus terus dilakukan
dengan sinergi yang tinggi agar belanja barang
dianggarkan dan dikelola sedemikian rupa
sehingga
mendukung
pembangunan
dan
pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan masih
banyak belanja barang yang tidak sesuai dengan
peruntukannya, bahkan menyimpang dari tugas
dan fungsi satuan kerja pengguna anggaran.
Peranan pengawasan oleh KPPN (Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara)
pada
khususnya sebagai pembina keuangan negara di
tingkat daerah, perlu ditingkatkan dengan cara
yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh
semua kalangan.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih
banyak kekurangan, mulai dari variabel, hingga
jangka waktu yang diambil sebagai data penelitian.
Variabel yang diambil hanya berkontribusi sebesar
85.7% yang berarti masih terdapat kemungkinan
variabel lain untuk masuk sebagai variabel
penelitian. Selain itu, dengan jangka waktu yang
lebih dari 26 tahun, hasil penelitian kemungkinan
akan lebih akurat dan handal.
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pola hubungan antara pemerintah daerah dan
pemerintah pusat mengalami perubahan, dari
sentralistik ke arah desentralisasi (Husna, 2015).1
Pelaksanaan
otonomi
daerah
merupakan
perwujudan dari kebijakan desentralisasi tersebut.
Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah
tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang
kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 32
Tahun 2004, dan perubahan terakhir dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Otonomi,
daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas
demokrasi, pelayanan publik, serta pembangunan.
Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi,
pemerintah daerah dituntut untuk mampu
membiayai pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus
berusaha untuk meningkatkan penerimaan daerah
guna memenuhi kebutuhan keuangan dalam
kerangka otonomi daerah.
Penerimaan Daerah merupakan sumber
pembelanjaan daerah, jika Penerimaan Daerah
meningkat maka dana yang dimiliki oleh
pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat
kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga
pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih
menggali potensi daerah dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Penerimaan
Daerah secara berkelanjutan akan menyebabkan
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu
(Pratiwi, 2007).2
Untuk meningkatkan penerimaan daerah
terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan,
diantaranya adalah PDRB, Inflasi dan nilai tukar
(kurs). Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu
daerah menandakan semakin besar pula
kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk
membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan pemerintahnya. Maka dapat
dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan
perkapita suatu daerah, semakin besar pula
1

2
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Umdatul Husna, Pengaruh PDRB, Inflasi,
Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Daerah Kota Se Jawa Tengah.
Skripsi, tidak dipublikasikan. (Semarang:
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro, 2015).
Novi Pratiwi, Pengaruh Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Prediksi Belanja Daerah pada
Kabupaten/ Kota di Indonesia. Tesis, tidak
dipublikasikan. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia, 2007).

potensi sumber penerimaan daerah tersebut,
terutama
penerimaan
dari
PAD
karena
kemampuan masyarakat membayar pajak juga
meningkat.
Sementara itu, semakin tinggi tingkat inflasi,
maka semakin rendah penerimaan suatu daerah.
Hal ini dapat terjadi karena menurunnya daya beli
masyarakat akibat kenaikan harga barang maupun
jasa, walaupun pada kondisi riil, kenaikan inflasi
tersebut biasanya diiringi dengan kenaikan upah
atau gaji pekerja. Sebagaimana pernyataan Husna
(2015) yang menyatakan bahwa penerimaan
daerah yang terpengaruh oleh inflasi terletak pada
aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana
inflasi mempengaruhi PAD yang penetapannya
didasarkan pada omset penjualan (perdagangan),
misalnya pajak hotel dan pajak restoran.
Pada sisi lain, keterkaitan kurs dengan
penerimaan daerah terjadi pada aspek Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari industri
pariwisata. Keberhasilan pengembangan sektor
pariwisata akan meningkatkan peran sektor
tersebut dalam penerimaan daerah. Untuk
menunjang pengembangan pariwisata, beberpa
komponen harus diperhatikan, misalnya jumlah
obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan
yang berkunjung baik domestik maupun
internasional, tingkat hunian hotel, pendapatan
perkapita, faktor keamanan, nilai kurs, serta
investasi di industri pariwisata (Arlina dan
Purwanti, 2013).3 Oleh karena itu, nilai tukar
rupiah memiliki berdampak pada penerimaan
daerah dari sektor pariwisata.
Penelitian yang menguji pengaruh PDRB serta
Inflasi terhadap Penerimaan Daerah memang telah
banyak dilakukan, diantaranya oleh Gitaningtyas,
et al. (2014)4, Aryanti dan Indarti (2010)5 dan
Muchtholifah (2010)6. Akan tetapi, mayoritas

3

Riska Arlina dan Evi Yulia Purwanti. Analisis
Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata di
Provinsi DKI Jakarta dan Faktor-Faktor yang
Mempengaruhinya. Diponegoro Journal of
Economics, 2 (3), 2013, hlm. 1-15.

4

Gitaningtyas et al., Pengaruh Produk Domestik
Regional Bruto, Jumlah Penduduk dan Investasi
Swasta Terhadap Realisasi Pendapatan Asli
Daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa
Timur. Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2014, hlm. 1-7.

5

Eni Aryanti dan Iin Indarti. Pengaruh Variabel
Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Periode 2000-2009 di Kota Semarang, (2010).

6

Muchtholifah. Pengaruh Produk
Regional Bruto (PDRB), Inflasi,
Industry dan Jumlah Tenaga Kerja
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Domestik
Investasi
Terhadap
di Kota
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penelitian tersebut menganalisis variabel PDRB
serta inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD), bukan penerimaan daerah secara
keseluruhan. Selain itu, pengujian variabel inflasi
pada
penelitian-penelitian
sebelumnya
menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitianpenelitian sebelumnya hanya melakukan analisis
dalam lingkup satu wilayah utama yaitu satu
Provinsi atau Kota/ Kabupaten. Oleh karena itu,
perlu adanya penelitian yang membahas pengaruh
inflasi terhadap penerimaan daerah dalam lingkup
yang lebih luas. Berkaitan dengan kurs, variable ini
cukup berpengaruh terhadap penerimaan daerah
terutama pada daerah-daerah yang mengandalkan
sektor pariwisata sebagai sumber penerimaan
utama seperti Bali.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Sumber-sumber Penerimaan yang diperoleh
oleh daerah selanjutnya dipergunakan untuk
membiayai
penyelenggaran
urusan
kepemerintahan.
Artinya,
semakin
tinggi
penerimaan daerah maka semakin besar alokasi
belanja daerah. Warsito et al. (2008)7 mengatakan
bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan
pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan,
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari
urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang
penanganannya dalam bidang tertentu, dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Penerimaan daerah yang
semakin tinggi memiliki kecenderungan untuk
meningkatakan alokasi belanja daerah. Namun,
data menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi antara
tingkat penerimaan daerah terhadap belanja
daerah, dimana pada saat penerimaan mengalami
kenaikan, belanja daerah justru mengalami
penurunan seperti terlihat pada Gambar 1. Untuk
memberikan gambaran hal tersebut, Gambar 3
menunjukkan perbandingan penerimaan dan
belanja daerah di Sumatera Utara.
Berdasarkan Gambar 3, pada tahun 2013,
penerimaan daerah mengalami kenaikan kurang
lebih 200 ribu triliun rupiah dari kisaran 7,2 juta
triliun rupiah menjadi 7,4 juta triliun rupiah. Pada
saat yang sama, belanja daerah justru mengalami
penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 7,6
Mojokerto. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan,
1(1), 2010.
7

Kawedar Warsito et al., Akuntansi Sektor Publik:
Pendekatan
Penganggaran
Daerah
dan
Akuntansi Keuangan Daerah, (Semarang:
Penerbit UNDIP, 2007).

juta triliun rupiah menjadi 7,3 triliun rupiah. Fakta
ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013,
kenaikan penerimaan daerah tidak diiringi dengan
kenaikan belanja di Sumatera Utara. Hal ini
mendorong peneliti untuk menganalisis apakah
terdapat pengaruh antara tingkat penerimaan
dengan belanja daerah.
Secara teoritis, besarnya penerimaan daerah
dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk
(populasi) (Ariasih et al. tanpa tahun). Jika
penduduk suatu daerah tergolong banyak, maka
tingkat konsumsi masyarakat tinggi sehingga
pemasukkan daerah juga mengalami kenaikan. Hal
ini senada dengan pernyataan Halim (2001)8 dan
Nurcholis (2005)9 yaitu semakin tinggi pendapatan
seseorang maka akan semakin tinggi pula
kemampuannya untuk membayar (ability to pay)
berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti memilih 10
provinsi dengan penduduk terbanyak untuk
dianalisis. Karena provinsi-provinsi tersebut
tergolong provinsi besar di Indonesia, maka
fasilitas untuk mendukung aktivitas kehidupan
masyarakat seperti pusat produksi, perdagangan,
pemerintahan, pariwisata hingga sosial budaya
juga banyak tersedia. Hal ini mengakibatkan
penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang berasal dari berbagai pungutan
pajak akan berjumlah lebih besar. Oleh sebab itu,
kondisi riil provinsi-provinsi tersebut dapat
merepresentasikan atau setidaknya mewakili
provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti
bermaksud melakukan riset penerimaan dan
belanja daerah dengan pendekatan kuantitatif.
Penelitian ini ingin mendalami pengujian
penerimaan dan belanja daerah pada 10 provinsi di
Indonesia karena beberapa alasan, yaitu: Pertama,
penelitian yang mengangkat topik penerimaan dan
belanja daerah hanya mengkaji satu lingkup
wilayah tertentu, misalnya satu provinsi,
kabupaten/ kota. Hal ini membuat peneliti
tertantang untuk mengembangkan penelitian
dengan memperluas lingkup penelitian. Kedua,
penelitian yang mengeksplorasi mengenai variabel
kurs terhadap penerimaan masih jarang dilakukan.
Ketiga,
analisis
mengenai
variabel
yang
berpengaruh terhadap penerimaan dan belanja
daerah dirasa sangat penting. Dengan mengetahui
kondisi tersebut, pemerintah dapat menempuh
kebijakan
untuk
meningkatkan
dan
memaksimalkan penerimaan dan selanjutnya
8

Abdul Halim, Manajemen Keuangan Daerah,
(Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2001).

9

Hanif
Nurcholis,
Teori
dan
Praktik
Pemerintahan Dalam Otonomi Daerah, (Jakarta:
Grasindo, 2005).
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mengalokasikan penerimaan tersebut ke dalam
pengeluaran-pengeluaran penting dengan efektif
dan efisien.
Dari latar belakang yang telah diuraikan di
atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan
sebagai berikut: Apakah variabel Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), inflasi dan kurs
berpengaruh terhadap penerimaan daerah?, serta
Apakah variabel penerimaan Daerah berpengaruh
terhadap belanja daerah? Selanjutnya, tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
mengetahui apakah variabel Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan kurs
berpengaruh terhadap penerimaan daerah serta
untuk mengetahui apakah variabel penerimaan
daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
menambah pengetahuan dalam bidang keuangan
sektor publik khususnya berkaitan dengan
penerimaan dan belanja daerah. Bagi pemerintah
daerah, hasil penelitian dapat menjadi masukan
yang berguna dalam pengelolaan penerimaan
daerah secara efektif dan efisien. Dalam
penyusunan kebijakan di masa yang akan datang,
pemerintah daerah dapat mempertimbangkan
faktor-faktor yang akan meningkatkan serta
menurunkan tingkat penerimaan daerah. Jika
efektifitas dan efisiensi itu terwujud, pemerintah
daerah dapat mengalokasikan penerimaan dalam
pos-pos belanja dengan tepat agar tercipta
kemandirian di bidang keuangan daerah.
2.1. Kerangka Teori
2.1.1. Penerimaan Daerah
Mankiw (2003)10 menyebutkan bahwa
komponen dalam pendapatan nasional terdiri dari
konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah yang
dapat dituliskan melalui persamaa Y= C + I + G,
dimana Y (Pendapatan), C (konsumsi), I (Investasi),
G (pembelian Pemerintah). Sementara itu,
pendapatan dalam suatu daerah menurut Khusaini
(2006)11 adalah pendapatan yang mengutamakan
pada penerimaan atau penambahan ekuitas dana
tambahan dalam periode waktu anggaran tertentu
yang menjadi hak pemerintah daerah. Penerimaan
tersebut menurut Suparmoko (2011) berasal dari
enam sumber, yaitu: Pendapatan Asli Darah (PAD),
Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus), Pinjaman Daerah,
Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan.

10

Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Jilid 2,
(Jakarta: Erlangga, 2003).

11

Mohammad
Khusaini,
Ekonomi
Publik
(Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan
Daerah), (Malang: Badan Penerbit fakultas
Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006).

Tiga sumber dana pertama langsung dikelola oleh
pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD), sedangkan sumber dana
lainnya dikelola oleh pemerintah pusat melalui
kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi, sumber
pendanaan bagi pelaksanaan pemerintah daerah
terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan lain-lain dari pendapatan yang
sah.
2.1.2. Produk Domestik Bruto
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditandai
dengan meningkatnya produksi barang dan jasa
yang diukur dengan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha
atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah
pada periode tertentu. Oleh karena itu,
pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah sama
dengan pertumbuhan PDRB di wilayah tersebut
(Badan Pusat Statistik, 2011 dalam Mutiara,
2015).12
Wijayanto dan Wisyaningsih (2007)13
mengungkapkan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) merupakan nilai barang dan jasa yang di
produksi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di
suatu daerah (region). Sementara itu, Purnastuti
dan Mustikawati (2008)14 menyatakan bahwa
PDRB adalah nilai pasar semua barang dan jasa
yang dihasilkan selama kurun waktu satu tahun
pada suatu wilayah regional. Produk Domestik
Bruto Atas Harga konstan harus ditentukan tahun
dasar terlebih dahulu, yaitu tahun ketika
perekonomian berada dalam kondisi baik sehingga
harga-harga tetap stabil atau konstan (Arifin,
2007).15
2.1.3. Inflasi
Persoalan ekonomi yang sering diangkat
menjadi komoditas politik adalah inflasi (Rahardja
dan Manurung, 2008).16 Inflasi yang tinggi bisa
mendorong masyarakat untuk menarik tabungan
12

Dwika Julia Mutiara. Pajak Daerah dan
Pengaruhnya Terhadap PDRB di Provinsi
Kalimantan Timur. Signifikan 4(1), 2015.

13

Bambang
Wijayanto
dan
Aristanti
Wisyaningsih,
Ekonomi
dan
Akuntansi:
Mengasah Kemampuan Ekonomi, (Bandung:
Grafindo Media Pratama, 2007).

14

Losina Purnastuti dan Rr. Indah Mustikawati,
Ekonomi untuk SMA/MA Kelas X, (Jakarta:
Grasindo, 2008).

15

Imamul Arifin, Membuka Cakrawala Ekonomi,
(Bandung: Grafindo, 2007).

16

Pratama Rahardja dan Mandala Manurung,
Teori Ekonomi Makro, (Jakarta: FE-UI, 2008).
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sehingga
bisa
mengakibatkan
terjadinya
kekurangan dana yang dimiliki bank (Putong,
2009).17 Inflasi adalah kenaikan harga barangbarang yang bersifat umum dan terus-menerus.
Dari definisi ini, ada tiga komponen yang harus
dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi,
yaitu (Rahardja dan Manurung, 2008):
a.

Kenaikan harga
Harga suatu komoditas dikatakan naik apabila
harga tersebut menjadi lebih tinggi
dibandingkan
dengan
harga
periode
sebelumnya.

b.

Bersifat umum
Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat
dikatakan inflasi apabila kenaikan tersebut
tidak menyebabkan harga-harga secara umum
naik.

c.

Berlangsung terus-menerus
Kenaikan harga yang bersifat umum juga
belum akan memunculkan inflasi jika
terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu,
perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang
waktu minimal bulanan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat inflasi antara lain:
a.

Indeks Harga Konsumen (IHK)
IHK mempresentasikan harga barang dan jasa
yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam
suatu periode tertentu. IHK merupakan
indeks harga yang paling umum dipakai
sebagai indikator inflasi.

b.

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)
IHPB
merupakan
indikator
yang
menggambarkan pergerakan harga dari
komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada
tingkat produsen di suatu daerah pada
periode tertentu.

c.

GDP Deflator
Prinsip
dasar
GDP
deflator
adalah
membandingkan antara tingkat pertumbuhan
ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil.
Penelitian ini menggunakan indikator inflasi
Indeks Harga Konsumen (IHK), seperti yang
digunakan oleh Bank Indonesia sebagai acuan
dalam mengukur tingkat inflasi. Selain itu, IHK
juga digunakan di banyak Negara termasuk
Indonesia (Puspopranoto, 2004).18

17

18

2.1.4. Kurs
Mata uang memiliki berbagai macam fungsi,
seperti sebagai satuan hitung, penyimpan nilai,
standar pembayaran di masa mendatang serta
merupakan alat tukar/ pembayaran (Rahardja dan
Manurung, 2008). Nilai tukar dari suatu negara
merupakan hal penting bagi negara yang
bersangkutan karena memiliki keterkaitan dengan
mata uang negara lain dalam perekonomian
(Puspopranoto, 2004). Nilai tukar (exchange rates)
menunjukkan banyaknya unit mata uang yang
dapat dibeli atau ditukar dengan satu satuan mata
uang lain (Sartono, 1996).19 Nilai tukar menurut
Fadjar et al. (2012)20 adalah rasio pertukaran
(harga) yang menggambarkan berapa banyak
suatu mata uang harus dipertukarkan untuk
memperoleh satu unit mata uang lain. Sedangkan
menurut Todaro (2004) dalam Salawati (2008),21
nilai tukar adalah:
“Suatu patokan dimana Bank Sentral Negara
yang
bersangkutan
bersedia
melakukan
transaksi mata uang setempat dengan mata
uang asing di pasar-pasar valuta asing yang
telah ditentukan.”
Apresiasi merupakan kondisi menguatnya
nilai tukar karena mekanisme pasar. Sebaliknya,
depresiasi adalah melemahnya nilai tukar karena
kekuatan pasar. Nilai tukar yang berfluktuasi
mempunyai dampak yang penting (Weston dan
Copeland, 1995).22 Menurut Sukirno (2007)23,
depresiasi sesuatu mata uang cenderung akan
menaikkan ekspor dan mengurangi impor, dan
sebaliknya, apresiasi mata uang cenderung
mengurangi ekspor dan menambah impor. Nilai
tukar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
(USD).

19

Agus R Sartono, Manajemen Keuangan, Edisi 3,
(Yogyakarta: BFFE, 1996).

20

Aris Fadjar, Hedwigis Esti R dan Tri Prihatini
EKP, Analisis Faktor Internal dan Eksternal
Bank yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank
Umum di Indonesia, Journal of Management and
Business Review, 10 (1), 2013.

21

Iskandar Putong, Economics Pengantar Mikro
dan Makro, Edisi 3, (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2009).

Salawati, Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai
Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN pada
Kanwil DJP Jakarta Selatan, Skripsi. (Jakarta:
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, 2008).

22

Sawaldjo Puspopranoto, Keuangan Perbankan
dan Pasar Keuangan, (Jakarta: Pustaka LP3ES
Indonesia, 2004).

Fred I Weston dan Thomas E Copeland,
Manajemen Keuangan, Edisi Kesembilan,
(Jakarta: Binarupa Aksara, 2005).

23

Sadono Sukirno, Makroekonomi Modern,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
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2.1.5. Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua pengeluaran
dari rekening kas umum daerah yang mengurang
ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah
dalam satu tahun anggaran dan tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali (Halim, 2001;24
Yuwono et al. 2005;25 Mahsum, 2011).26 Belanja
Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih, Dengan kata lain, belanja daerah adalah
semua pengeluaran kas daerah dalam periode
tahun anggaran tertentu yang menjadi beban
daerah (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007
Joncto Nomor 13 Tahun 2006). Belanja daerah
terdiri dari dua komponen utama yaitu:
a.

b.
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Belanja Tidak Langsung (BTL)
Kelompok BTL merupakan belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan,
antara lain; belanja pegawai, bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,
bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
Belanja Langsung (BL)
Kelompok BL merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan, antara
lain; belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja modal.

2.2. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan
Penelitian Saat Ini
Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan
dalam penelitian untuk mengetahui determinan
penerimaan dan belanja daerah. Penelitian
terdahulu yang digunakan diantaranya adalah
Panggabean (2009),27 Aryanti dan Indarti (2010),
Hye dan Jalil (2010),28 Muchtholifah (2010), Leslie

et al. (2011),29 Widjajakoesoema (2011),30 Arlina
dan Purwanti (2013), Gitaningtyas, et al. (2014),
Syamni et al. (2014),31 Ullah (2016).32
Penelitian Gitaningtyas et al. (2014) menguji
pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah
penduduk, dan investasi swasta terhadap realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/
Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa semua variabel independen
(produk domestik regional bruto, jumlah
penduduk, dan investasi swasta) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap variabel dependen
(realisasi Pendapatan Asli Daerah). Selanjutnya,
Aryanti dan Indarti (2010) meneliti pengaruh
variabel makro ekonomi (GDP dan tingkat inflasi)
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Semarang tahun 2000-2009. Hasilnya, GDP
berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Semarang.
Muchtholifah (2010) menganalisis pengaruh
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi,
Investasi Industri, dan Jumlah Tenaga Kerja
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota
Mojokerto. Dari hasil penelitian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa secara parsial, keseluruhan
variabel independen berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto.
Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan
adalah PDRB. Penelitian Arlina dan Purwanti
(2013) tentang pengaruh jumlah kunjungan turis
asing dan domestik, investasi pariwisata, nilai
tukar dolar, dan keamanan terhadap pendapatan
daerah sektor parisiwisata di Jakarta tahun 19912012 menggunakan regresi linear berganda
menunjukkan hasil jumlah kunjungan turis dan
nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap
pendapatan daerah sektor pariwisata di Jakarta.
Sementara itu, Leslie et al. (2011)
menggunakan Integrated Postsecondary Education
Data System (IPEDS) untuk menguji hubungan

24

25

Abdul Halim, Manajemen Keuangan Daerah,
(Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2001).

29

Sony Yuwono et al., Penganggaran Sektor
Publik, (Surabaya: Bayumedia Publishing,
2005).

Larry L Leslie et al., Reaserch in Higher
Education Journal of the Association for
Institutional Research, 50 (7), 2011.

30

Ang Sandera Widjajakoesoema. Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Belanja Daerah Pemerintah di Kota Kediri.
Cahaya Aktiva, 1(1), 2011, hlm. 10-15.

31

Ghazali Syamni et al., Hubungan Pendapatan
Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung di
Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Kebangsaan, 3(5),
2014, hlm. 11-19.

32

Nazim Ullah, The Relationship of Government
Revenue and Government Expenditure: A Case
Study of Malaysia, Munich Personal RePEc
Archive, 2016, hlm. 1-20.

26

Muhammad Mahsum, Akuntansi Sektor Publik,
Edisi 3, (Yogyakarta: BPFE, 2011).

27

Henri Edison H Panggabean. Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja
Daerah di Kabupaten Toba Samosir, Tesis.
(Medan:
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Sumatera Utara, 2009).

28

Qazi Muhammad Adnan Hye dan M. Anwar Jalil,
Revenue and Expenditure Nexus: A Case Study
of Romania, Romanian Journal of Fiscal Policy,
1(1), 2010.
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antara pendapatan dan belanja pada 96 universitas
tahun akademik 1984-1985 dan 2007-2008.
Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan
hubungan kuat antara pendapatan dan belanja
pada beberapa institusi. Penelitian yang dilakukan
oleh Widjajakoesoema (2011) meneliti pengaruh
empiris pendapatan terhadap belanja Kota Kediri
menggunakan
analisis
regresi
berganda
menunjukkan
bahwa
terdapat
pengaruh
pendapatan terhadap belanja Kota Kediri tahun
2005-2009. Selanjutnya, Ullah (2016) melakukan
pengujian terhadap hubungan antara penerimaan
dan belanja di Malaysia. Penelitian ini
mendapatkan hasil bahwa walaupun penerimaan
terbesar pemerintah berasal dari sektor pajak,
variabel penerimaan yang mempengaruhi belanja
di Malaysia adalah penerimaan non pajak.
Berikutnya, Hye dan Jalil (2010) melakukan
pengujian terhadap hubungan kausal antara
penerimaan dan belanja pemerintah Romania
menggunakan autoregressive distributive lag
approach. Penelitian tersebut mengindikasikan
adanya hubungan antara penerimaan dan belanja
pemerintah dalam jangka panjang.
Di lain sisi, Syamni et al. (2014) menganalisis
hubungan antara penerimaan (pajak, retribusi
serta penerimaan lainnya) dan belanja di Aceh
Utara dalam kurun waktu 30 tahun dari 1982
sampai
2011.
Hasil
penelitian
tersebut
mengungkapkan bahwa penerimaan berpengaruh
langsung terhadap belanja daerah di Aceh Utara
dimana semakin tinggi penerimaan daerah,
semakin banyak belanja yang dikeluarkan
pemerintah daerah. Berdasarkan temuan ini,
Pemerintah Daerah Aceh Utara serta pemerintah
daerah di Indonesia pada umumnya harus lebih
aktif dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Berikutnya,
penelitian
tentang
pengaruh
Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah
dilakukan oleh Panggabean (2009) di Kabupaten
Toba Samosir selama 8 tahun dari 2000-2007.
Hasil penelitian membuktikan bahwa Pendapatan
Asli Daerah (pajak, retribusi dan pendapatan lain)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Daerah secara parsial maupun simultan.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitianpenelitian sebelumnya adalah penelitian ini
menganalisis penerimaan dan belanja daerah 10
provinsi di Indonesia. Penelitian-penelitian lain
pada umumnya meneliti untuk satu wilayah yaitu
pada satu Provinsi, Kota/ Kabupaten. Meskipun
terdapat penelitian yang meneliti pengaruh
penerimaan terhadap belanja untuk beberapa
institusi yaitu penelitian Leslie et al. (2011), namun
penelitian tersebut dilakukan pada lingkup
universitas. Selain itu, berbeda dengan penelitian
lainnya yang melakukan analisis penerimaan dan
belanja secara terpisah seperti Ullah (2016), Yeny
dan Taufik (2014), Arlina dan Purwanti (2013),

Leslie et al. (2011), serta Widjajakoesoema (2011),
penelitian
ini
menggabungkan
pengujian
penerimaan dan belanja daerah dalam satu
penelitian.
2.3. Kerangka Pikir Penelitian
Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi
literatur, variabel penelitian dalam model 1 adalah
penerimaan daerah sebagai variabel dependen,
dan PDRB, Inflasi, serta Kurs sebagai variabel
independen. Sedangkan dalam model 2,
penerimaan daerah menjadi variabel independen
dan belanja daerah merupakan variabel dependen.
Model kerangka konseptual penelitian ini
tercantum dalam Gambar 4 terlampir.
2.4. Hipotesis
Pengujian hipotesis merupakan salah satu
cara dalam statistika guna menguji “parameter”
populasi berdasarkan statistik sampelnya untuk
dapat diterima atau ditolak pada tingkat
signifikansi
tertentu
(Supangat,
2007).33
Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka
pemikiran tersebut maka diajukan hipotesis
penelitian sebagai berikut (Gambar 5):
H1 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah
H2 : Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan
Daerah
H3 : Kurs berpengaruh terhadap Penerimaan
Daerah
H4 : Penerimaan Daerah berpengaruh terhadap
Belanja Daerah.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu
bulan Oktober hingga November 2016 dan
tergolong dalam penelitian kuantitatif. Aspek
metodologinya terdiri dari jenis-jenis bidang
pendekatan empirik dan statistik yang menyajikan
angka-angka.
3.2. Definisi Operasional
Variabel Penelitian

dan

Pengukuran

Variabel-variabel yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan
variabel independen sebagai berikut:
1.

Variabel Dependen
Penerimaan daerah menggunakan nilai
penerimaan provinsi Jawa Barat, Jawa Timur,
Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI
Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan,

33

Andi Supangat, Statistika: Dalam Kajian
Deskriptif Inferensi dan Non Parametrik,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).
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Aceh dan Jambi dari tahun 2010 sampai
dengan 2014.
2.
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Variabel Independen
a. Produk Domestik Regional Bruto berasal
dari nilai PDRB provinsi Jawa Barat, Jawa
Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara,
Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan,
Sumatera Selatan, Aceh dan Jambi dari
tahun 2010 sampai dengan 2014.
b. Inflasi menggunakan data inflasi tahunan
Indonesia 2010 hingga 2014 sebagai basis
perhitungan inflasi.
c. Kurs berasal dari besarnya rata-rata nilai
tukar mata uang Indonesia dari tahun
2010 sampai dengan 2014.
d. Belanja Daerah berasal dari nilai belanja
provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa
Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI
Jakarta, Sulawesi Selatan, Sumatera
Selatan, Aceh dan Jambi dari tahun 2010
sampai dengan 2014.

3.3. Populasi dan Penentuan Sampel
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian
yang karakteristiknya harus dijelaskan secara
akurat agar jika sampel dibutuhkan maka jumlah
dan cara pengambilannya dapat ditentukan dengan
tepat. Sugiyono (2012)34 menyatakan bahwa
populasi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang
dimiliki oleh subyek atau obyek. Hal ini senada
dengan pengertian populasi yang dikemukakan
oleh Indriantoro dan Supomo (2002)35 yaitu
sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu
yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi
mengacu pada keseluruhan kelompok orang,
kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti
investigasi. Sementara itu, kelompok populasi
(population frame) merupakan kumpulan semua
elemen dalam populasi dimana sampel diambil
(Sekaran, 2006).36 Dengan demikian, populasi
dalam penelitian ini adalah 34 provinsi di
Indonesia.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
(Sugiyono, 2012). Sampel terdiri atas sejumlah
anggota yang dipilih dari populasi, artinya tidak
semua elemen populasi akan membentuk sampel.
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini

34

Sugiyono,
Metode
Penelitian Kuantitatif
Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA,
2012).

35

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo,
Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi
dan Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2002).

36

Uma Sekaran, Metodologi Penelitian Untuk
Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

menggunakan purposive sampling. Purposive
Sampling merupakan tipe pemilihan sampel secara
tidak acak yang informasinya diperoleh dengan
menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya
disesuaikan dengan tujuan atau masalah
penelitian). Sampel dalam penelitian ini adalah 10
Provinsi dengan jumlah populasi penduduk
terpadat pada tahun 2014 berdasarkan kriteria
pengambilan sampel sebagai berikut:
1. Provinsi yang dipilih adalah provinsi yang
termasuk dalam provinsi di Indonesia dengan
populasi penduduk terpadat pada tahun 2010
sampai dengan 2014.
2. Data PDRB, Inflasi, Kurs, Penerimaan daerah
dan Belanja Daerah yang digunakan adalah data
tahunan.
3. Provinsi yang menjadi sampel penelitian harus
memiliki data PDRB, Inflasi, Kurs, Penerimaan
daerah dan Belanja daerah yang lengkap selama
tahun 2010 hingga 2014.
3.4. Metode Pengumpulan Data
3.4.1. Jenis Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder
dalam bentuk data panel atau gabungan antara
data time series dan cross section. Periode
penelitian selama 5 (lima) tahun. Jumlah observasi
yang digunakan berjumlah 10 Provinsi di
Indonesia sehingga banyaknya data panel
berjumlah 50 data.
3.4.2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data
penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan
dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo,
2002).37 Data sekunder umumnya berupa bukti,
catatan atau laporan historis yang telah tersusun
dalam
arsip
(data
dokumenter)
yang
dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah archival research (studi literatur) yang
memuat
kejadian
masa
lalu
(historis).
Pengumpulan data dimulai dengan tahap
penelitian pendahuluan yaitu melakukan studi
pustaka dengan mempelajari buku-buku dan
literatur-literatur yang berhubungan dengan
penelitian ini. Selain itu juga dilakukan pengkajian
data yang dibutuhkan, yaitu jenis data,
ketersediaan data dan gambaran mengenai
pengolahan data. Tahapan berikutnya adalah

37

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo,
Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi
dan Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2002).
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penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan
keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab
persoalan penelitian dan memperkaya literatur
guna menunjang data kuantitatif yang diperoleh.
3.5.1. Metode Analisis
Metode yang digunakan dalam penelitan ini
adalah data panel. Data panel atau Pooled Data
merupakan kombinasi dari data time series dan
cross-section (Ajija et al. 2011).38 Menurut Gujarati
dan Porter (2012)39 dalam data panel, unit individu
yang sama (misalnya suatu keluarga atau
perusahaan atau Negara bagian) di survey dari
waktu ke waktu. Data panel memiliki dimensi
ruang dan waktu. Baltagi (2005)40 dalam bukunya
yang berjudul Econometric Analysis of Panel Data
menyatakan:
“Data panel mengacu pada penggabungan
observasi dalam cross-section dari rumah
tangga konsumen, negara, perusahaan dan
lain-lain pada beberapa periode waktu.”
Terdapat
beberapa
keuntungan
dari
penggunaan data panel sebagai metode analisis
seperti yang dikemukakan oleh Hsiao (2003) dan
Klevmarken (1989) dalam Baltagi (2005), yaitu
diantaranya:
1. Data panel dapat mengontrol heterogenitas
individual. Data panel menyarankan setiap
individu, perusahaan, negara memiliki
batasan heterogenitas.
2. Data panel memberikan lebih banyak
informasi
mengenai
data,
variabel,
kolinearitas yang lebih sedikit diantara
tingkat kebebasan dan keefisienan variabel
yang lebih banyak.
3. Data panel dapat mempelajari perubahan
dinamika dengan mempelajari observasi
cross-section yang berulang-ulang.
4. Data panel dapat mengidentifikasi dan
mengukur dampak yang tidak dapat dideteksi
dengan mudah pada kemurnian data crosssection dan time-series.
5. Model data panel memperbolehkan kita untuk
membangun dan menguji kesulitan perilaku
beberapa model dari kemurnian data crosssection dan time-series.

38

Ajija et al., Cara Cerdas Menguasai Eviews,
(Jakarta: Salemba Empat, 2011).

39

Damodar N Gujarati dan Dawn C. Porter, Dasardasar Ekonometrika, (Jakarta: Salemba Empat,
2012).

40

Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel
Data, Third Edition, (England: John Wiley &
Sons Ltd, 2005).

6.

7.

Data panel mikro terkumpul dalam beberapa
individu, perusahaan, dan rumah tangga
konsumen menjadi pengukuran yang lebih
akurat melebihi pengukuran variable terkecil
pada level makro.
Data panel makro mempunyai time-series
yang lebih luas dan tidak seperti
permasalahan distribusi khusus non standar
dari unit root test dalam analisis time-series.

Dengan demikian berdasarkan keuntungan
penggunaan data panel diatas, maka dapat
disimpulkan teknik estimasi dengan model data
panel tidak membutuhkan pengujian asumsi klasik
(Ajija et al, 2011; Gujarati dan Porter, 2012).
3.5.2. Model Awal
Langkah awal untuk mengetahui pengaruh
variabel PDRB, Inflasi dan Kurs terhadap
Penerimaan
Daerah
digunakan
model
ekonometrika dengan pemodelan panel data
sebagai berikut:
Yit = α + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + β4 X4it + εit
Penerimaanit = α + β1 PDRBit + β2 Inflasiit + β3
Kursit + εit
Sementara itu, guna meneliti pengaruh
variabel Penerimaan Daerah terhadap Belanja
Daerah permodelan panel data yang dapat
dirumuskan adalah sebagai berikut:

Yit = α + β1 Xit + εit
Belanjait = α + β1 Penerimaanit + εit
Dimana:
Y
= Variabel Dependen
α
= Konstanta
β
= Koefisien Regresi Variabel Independen
i
= Menunjukan Provinsi Tertentu
t
= Menunjukan Tahun/Periode Tertentu
ε
= Kesalahan Pengganggu
3.5.3. Permodelan Data Panel
Menurut Nachrowi dan Usman (2006)41
dalam bukunya yang berjudul “Pendekatan Populer
dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis ekonomi
dan Keuangan” permodelan data panel dapat
dituliskan sebagai berikut:
Yit = α + β_Xit + εit
i = 1, 2, ...., N; t
= 1, 2, ...., T
Dimana:
N
= banyaknya observasi
T
= banyaknya waktu
N x T = banyaknya data panel
41

D. Nachrowi dan Usman Hardius, Pendekatan
Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis
Ekonomi dan Keuangan, (Jakarta: Lembaga
Penerbit
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Brawijaya, 2006).
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Langkah selanjutnya, peneliti melakukan
estimasi parameter model dengan data panel.
Terdapat beberapa teknik yang ditawarkan
(Nachrowi dan Usman, 2006), yaitu:
1. Ordinary Least Square (Common Effect)
Teknik ini sama seperti membuat regresi
dengan data time series atau cross section.
Akan tetapi, untuk data panel, sebelum
membuat regresi kita harus menggabungkan
data cross section dengan data time series
(pool data). Kemudian data gabungan ini
diperlakukan
sebagai
satu
kesatuan
pengamatan
yang
digunakan
untuk
mengestimasi model dengan metode OLS.
Yit = α + βXit + εit ; I = 1, 2, ….., N ; t = 1, 2, …., T
2.

Model Efek Tetap (Fixed Effect)
Adanya variabel yang tidak semuanya masuk
dalam persamaan model memungkinkan
adanya intercept yang tidak konstan. Dengan
kata lain, intercept ini mungkin berubah untuk
setiap individu dan waktu. Pemikiran inilah
yang menjadi dasar pemikiran dan
pembentukan model ini.

Yit = α + βXit + Y2 W2t + Y3 W3t + ….. + YN WNt + δ2 Zi2
+ δ3 Zi3 + ….. + δT ZiT + εit

3.
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Dimana:
Yit = variabel terikat untuk individu ke-1
dan waktu ke-t
Xit = variabel bebas untuk individu ke-I
dan waktu ke-t
Wit dan Zit variabel dummy yang di
definisikan sebagai berikut:
Wit = 1 ; untuk individu i; i = 1, 2, ….., N
= 0 ; lainnya
Zit = 1 ; untuk periode t; t = 1, 2, ….., N
= 0 ; lainnya
Model Efek Random (Random Effect)
Jika pada model efek tetap, perbedaan antar
individu dan/atau waktu dicerminkan melalui
intercept, maka pada model efek random,
perbedaan tersebut diakomodasi lewat error.
Teknik ini juga memperhitungkan bahwa
error mungkin berkorelasi sepanjang time
series dan cross section.
Yit = α + βXit + εit ;
εit = ut + vt + wit
Dimana :
ut= komponen error cross-section
vt = komponen error time-series
wit = komponen error gabungan
Asumsi yang digunakan untuk komponen
erroradalah :
ut~ N (0, δu2);
vt ~ N (0, δv2);
wit ~ N (0, δw2)

3.5.4. Pemilihan Estimasi Regresi Data Panel
Langkah terakhir yaitu memilih estimasi
regresi data panel yang tepat. Jalan tengah yang
dikemukakan para ahli ekonometri (Nachrowi dan
Usman, 2006) yang telah membuktikan secara
matematis, mengungkapkan bahwa:
1.

Jika data panel yang dimiliki mempunyai
jumlah waktu (T) lebih besar dibanding
jumlah individu (N) maka disarankan untuk
menggunakan metode efek tetap (MET).
T > N → gunakan MET

2.

Jika data panel yang dimiliki mempunyai
jumlah waktu (T) lebih kecil dibanding jumlah
individu (N) maka disarankan untuk
menggunakan metode efek random (MER).
T < N → gunakan MER

Oleh karena itu berdasarkan teori diatas,
penelitian ini menggunakan metode kedua yaitu
Model Efek Random (Random effect). Hal ini
dikarenakan jumlah waktu (T) dalam penelitian
adalah 5, lebih kecil dibandingkan jumlah individu
(N) sebesar 10.
Namun, untuk lebih memastikan jenis
pendekatan data panel, maka diperlukan beberapa
uji yang dapat memberikan beberapa rekomendasi
terbaik (Gujarati, 2012), antara lain:
1. Uji Chow (Chow Test)
Uji Chow menunjukkan metode estimasi
terbaik yang dapat digunakan diantara Pooled
Least Square dan Fixed Effect. Hipotesis dalam
penelitian ini adalah:
H0 = Model Pooled Least Square (Restricted)
H1 = Model Fixed Effect (Unrestricted)
Jika nilai probabilitas chi-square< 0,05 maka
metode yang digunakan ialah Fixed Effect,
artinya
H0
ditolak.
Sedangkan
jika
probabilitas chi-square> 0,05 maka metode
yang digunakan ialah Pooled Least Square,
yang berarti H0 diterima.
2. Uji Hausman (Hausman Test)
Uji Hausman digunakan untuk menunjukkan
metode estimasi yang dapat digunakan
diantara Fixed Effect dan Random Effect.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H0 = Random Effect
H1 = Fixed Effect
Jika nilai probabilitas chi-square< 0,05 maka
metode yang digunakan ialah Fixed Effect atau
H0 ditolak. Sedangkan jika probabilitas chisquare> 0,05 maka metode yang digunakan
ialah Random Effect, H0 diterima.
3.5.5. Uji Hipotesis
Setelah didapatkan hasil regresi data panel,
maka dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini
berguna untuk memeriksa atau menguji apakah
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koefisien regresi yang didapat adalah signifikan
(berbeda nyata). Hal ini berarti suatu nilai
koefisien regresi yang secara statistik tidak sama
dengan nol. Jika koefisien slope sama dengan nol,
maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti
untuk
menyatakan
variabel
independen
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
Terdapat tiga macam uji hipotesis terhadap
koefisien regresi yang dapat dilakukan, yaitu:
1.

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh variabel independen secara
bersama-sama (simultan) terhadap variabel
dependen dengan melihat nilai signifikansi F.
Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05,
maka hipotesis alternatif tidak dapat ditolak
atau dengan α = 5% variabel independen
secara statistik mempengaruhi variabel
dependen secara bersama-sama (simultan).
Hipotesis dalam pengujian ini dirumuskan
sebagai berikut:
a. H0 = β1 = 0, artinya semua variabel
independen bukan merupakan penjelas
yang
signifikan
terhadap
variabel
dependen.
b. H1 = β1 ≠ 0, artinya semua variabel
independen secara simultan merupakan
penjelas yang signifikan terhadap variabel
dependen.
Untuk menentukan apakah hipotesis
diterima atau ditolak juga dapat dilakukan
dengan membandingkan nilai F hasil
perhitungan dengan nilai F menurut tabel,
yaitu:
F hitung> F tabel berarti H0 = ditolak
F hitung< F tabel berarti H0 = Diterima

2.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)
Uji statistik t digunakan untuk menguji
seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen
secara
individual
dalam
menerangkan variasi variabel dependen.
Hipotesis dalam pengujian ini adalah:
a. H0 = β1 = 0, artinya semua variabel
independen bukan merupakan penjelas
yang
signifikan
terhadap
variabel
dependen.
b. H1 = β1 ≠ 0, artinya bahwa semua variabel
independen merupakan penjelas yang
signifikan terhadap variabel dependen.
Untuk menentukan hipotesis dapat diterima
atau tidak, dapat dilakukan dengan cara
membandingkan nilai t hasil perhitungan
dengan nilai t tabel. Untuk menentukan t
tabel, ditentukan tingkat signifikansi sebesar
5%. Sedangkan untuk menentukan t hitung
digunakan aplikasi eviews.
t hitung >t tabel berarti H0 = Ditolak
t hitung <t tabel berarti H0 = Diterima

Apabila tingkat signifikan yang diperoleh (pvalue) lebih kecil dari 0,05 maka H0 dapat
ditolak atau dengan α = 5% variabel
independen tersebut berhubungan secara
statistis terhadap variabel dependennya.
3.

Uji Koefisien Determinasi (R-squared)
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk
mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam
menerangkan
variasi
variabel
dependen. Batasan dari nilai koefisien
determinasi adalah 0 < R2< 1. Nilai R2 yang
kecil menunjukkan kemampuan variabelvariabel independen dalam menjelaskan
variasi variabel dependen sangat terbatas.
Nilai R2 yang mendekati satu menunjukkan
bahwa variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variasi variabel dependen
(terikat).

4. HASIL PENELITIAN
4.1. Hasil Estimasi Eviews
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif
Subjek dalam penelitian ini adalah 10 provinsi
di Indonesia yang memiliki jumlah populasi
tertinggi pada tahun 2010-2014, dan memiliki data
statistik yang lengkap dari tahun 2010-2014.
Pada table 4 dapat dijelaskan bahwa nilai
rata-rata variabel PENERIMAAN sebesar 6.880028
dengan PENERIMAAN tertinggi dimiliki oleh
Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 yaitu
sebesar 7.811010. Sementara itu, PENERIMAAN
terendah pada tahun 2011 dimiliki oleh Provinsi
Jambi sebesar 6.145856. Nilai rata-rata PDRB
sebesar 5.541529 dengan PDRB tertinggi dimiliki
oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 yaitu
sebesar 6.130897. Sementara itu, PDRB terendah
pada tahun 2010 juga dimiliki oleh Provinsi Jambi
sebesar 4.957216. Untuk nilai rata-rata INF, yaitu
sebesar 0.063580 dengan INF tertinggi berada di
angka 0.083800 pada tahun 2013 dan 2014.
Sementara itu, INF terendah pada tahun 2011
sebesar 0.037900. Untuk nilai rata-rata KURS
sebesar 4.015194 dengan KURS tertinggi pada
tahun 2014 sebesar 4.092661 dan KURS terendah
sebesar 3.967525 pada tahun 2011. Selanjutnya,
nilai rata-rata variabel BELANJA sebesar 6.938946
dengan BELANJA tertinggi dimiliki oleh Provinsi
DKI Jakarta pada tahun 2014 yaitu sebesar
7.812129 sedangkan BELANJA terendah pada
tahun 2010 dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan
sebesar 6.395529.
4.2. Pengujian Data Panel
4.2.1 Pemilihan Intercept
Seperti yang telah disebutkan pada bagian
sebelumnya, guna mengetahui apakah dalam
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penelitian ini menggunakan Pooled Least Square
(PLS), Fixed Effect Method (FEM), atau Random
Efect Method (REM), maka dilakukan pengujian
dalam menentukan pemilihan intercept. Uji Chow
(Chow Test) digunakan dalam menentukan
pemilihan intercept, yaitu pemilihan antara pooled
least square dan fixed effect. Dalam pengujian ini,
diasumsikan H0 adalah pooled least square
sedangkan H1 adalah fixed effect. Jika p-value < α,
maka H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya,
apabila fixed effect (H1) diterima maka dilakukan
pengujian Hausman (Hausman Test). Pengujian ini
dilakukan untuk menentukan pilihan antara fixed
effect dan random effect. Dalam pengujian ini,
diasumsikan H0 adalah random effect dan H1
adalah fixed effect. Jika p-value < α, maka H0 ditolak
dan H1 diterima.
Hasil Chow Test atau Likelihood Ratio Test
menunjukkan nilai Chi-square lebih kecil dari 5%
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti
menggunakan fixed effect. Karena fixed effect
diterima maka dilakukan pengujian selanjutnya,
yaitu hausman test untuk memilih antara fixed
effect dan random effect. Hasil dari hausman test
menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 5%
sehingga H0 diterima dan H1 ditolak.
Kesimpulannya, penelitian ini menggunakan
random effect. Oleh karena itu, metode atau
intercept yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah random effect.
Selain menggunakan hausman test untuk
menentukan apakah dalam penelitian ini
menggunakan fixed effect method (FEM) atau
random effect method (REM), maka dapat juga
menggunakan cara dengan menentukan jumlah
waktu (T) dan jumlah individu (N) pada data
penelitian. Jika jumlah waktu (T) > jumlah individu
(N) maka menggunakan fixed effect method (FEM).
Sebaliknya, jika jumlah waktu (T) < jumlah
individu (N) maka menggunakan random effect
method (REM) (Nachrowi dan Usman, 2006: 318).
Pada penelitian ini, jumlah waktu (T)
sebanyak 5 tahun yaitu dari tahun 2010-2014.
Sedangkan jumlah individu (N) sebanyak 10
Provinsi. Maka, penelitian ini menggunakan
random effect method (REM) karena jumlah waktu
(T) lebih kecil dibandingkan jumlah individu (N).
4.2.2 Hasil Estimasi Metode Random Effect
(Random Effect Method)
Penerimaan daerah yang
berfluktuasi
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya
PDRB, Inflasi, Kurs, dan belanja daerah. Untuk
mengetahui pengaruh antara variabel independen
terhadap variabel dependen, penelitian ini
menggunakan analisis data panel dengan metode
random effect dan dengan tingkat signifikansi 0,05.
Berdasarkan hasil estimasi dengan data panel

melalui metode random effect diperoleh hasil
dalam Tabel 5. Persamaan yang terbentuk adalah
sebagai berikut:
Penerimaanit = (-7.235885 + random effect
cross) + 0.197402PDRBit 2.262342INFit +
3.279005KURSit
Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan
model regresi panel random effect sebagai berikut:
1. Jika PDRB meningkat sebesar 1%, maka
secara rata-rata, Penerimaan akan naik
sebesar 0.197402% ceteris paribus
2. Jika INF meningkat sebesar 1%, maka
secara rata-rata, Penerimaan akan turun
sebesar 2.262342% ceteris paribus
3. Jika KURS meningkat sebesar 1%, maka
secara rata-rata, Penerimaan akan turun
sebesar 3.279005% ceteris paribus.
Dari Tabel 6, dapat
persamaan sebagai berikut:

dibentuk

sebuah

Belanjait = (0.081299+ random effect cross) +
0.988774Penerimaanit
Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan
ke dalam model regresi panel random effect yaitu
jika Penerimaan meningkat sebesar 1%, maka
secara rata-rata, Belanja akan naik sebesar
0.988774% ceteris paribus. Dengan menggunakan
metode regresi data panel, maka dapat
disimpulkan terdapat pengaruh dari setiap
perubahan variabel independen Sehingga masingmasing provinsi sampel penelitian mendapatkan
pengaruh secara individu dari perubahan tersebut.
4.3. Uji Hipotesis
4.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
Uji-F bertujuan untuk mengetahui pengaruh
variabel independen (PDRB, Inflasi, Kurs, dan
Belanja Daerah) secara bersama-sama terhadap
variabel dependen (Penerimaan Daerah). Hipotesis
dalam pengujian ini ialah:
1. H0 = β1 = 0, artinya bahwa semua variabel
independen bukan merupakan penjelas yang
signifikan terhadap variabel dependen.
2. H1 = β1 ≠ 0, artinya bahwa semua variabel
independen secara simultan merupakan
penjelas yang signifikan terhadap variabel
dependen.
Dari uji signifikansi simultan (Uji-F) yang
telah dilakukan pada dua persamaan diperoleh
nilai probabilitas F-satistik sebesar 0.000000
dimana nilai ini lebih kecil dibandingkan standar
deviasi (tingkat kesalahan) sebesar 5%. Hasil ini
mengindikasikan bahwa H1 diterima. Oleh karena
itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen
(PDRB, Inflasi dan Kurs) secara bersama-sama
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(simultan) berpengaruh signifikan terhadap
variabel
dependen
(Penerimaan
Daerah).
Sementara itu, nilai probabilitas F-satistik
persamaan kedua sebesar 0.000000 dimana nilai
ini lebih kecil dibandingkan standar deviasi
(tingkat kesalahan) sebesar 5% (H1 diterima)
yang artinya variabel independen (Penerimaan
Daerah) berpengaruh secara simultan terhadap
variabel dependen (Belanja Daerah).

0.80% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel
penelitian.

4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual
(Uji-t)

Tabel 9 memperlihatkan hasil bahwa terdapat
2 variabel penelitian yang memiliki hasil pengujian
yang sesuai dengan hipotesis, yaitu variabel INF
dan KURS. Artinya, kedua variabel tersebut
berpengaruh terhadap penerimaan daerah.
Sedangkan variabel PDRB tidak memiliki
kesesuaian dengan hipotesis karena variabel
tersebut tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap penerimaan daerah.

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh
variabel independen (PDRB, Inflasi dan Kurs)
secara individu atau parsial terhadap variabel
dependen (Penerimaan Daerah) pada persamaan
pertama. Hasil uji parameter individual (Uji-t)
dapat dilihat pada Tabel 7. Hipotesis dalam
penelitian ini adalah:
a. H0 = β1 = 0, artinya bahwa semua variabel
independen bukan merupakan penjelas
yang
signifikan
terhadap
variabel
dependen.
b. H1 = β1 ≠ 0, artinya bahwa semua variabel
independen merupakan penjelas yang
signifikan terhadap variabel dependen.
Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa
terdapat 2 variabel yang berpengaruh signifikan
terhadap Penerimaan Daerah, variabel tersebut
diantaranya INF dan KURS. Hasil ini didapatkan
karena nilai penerimaan lebih kecil dari tingkat
toleransi kesalahan yang ditetapkan yaitu sebesar
0.05 (5%), hasil ini menunjukkan bahwa H1
diterima. Sedangkan variabel PDRB tidak
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan
sehingga H1 ditolak.
Variabel PENERIMAAN memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap BELANJA. Hasil ini
didapatkan karena nilai penerimaan lebih kecil
dari tingkat toleransi kesalahan yang ditetapkan
yaitu sebesar 0.05 (5%), (H1 diterima). Hal ini
menunjukkan
bahwa
jika
PENERIMAAN
meningkat, maka BELANJA pada provinsi juga akan
meningkat.
4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R-squared)
Pengujian
koefisien
determinasi
(R2)
bertujuan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi
variabel terikat. Pada Tabel 7 dapat diamati
koefisien determinasi (R2) sebesar 0.669593 yang
artinya 66.95% variasi Penerimaan Daerah dapat
dijelaskan oleh variasi yang ditinjau dari faktor
PDRB, INF dan Kurs. Sementara itu, sisanya yaitu
sebesar 33.05% dijelaskan oleh variabel lain diluar
variabel
penelitian.
Sedangkan
koefisien
determinasi (R2) 0.992062 atau 99.20% (Tabel 8)
variabel belanja daerah dapat dijelaskan oleh
variabel penerimaan daerah. Sisanya sebesar

4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil pengujian hipotesis dilakukan untuk
menganalisis kesesuaian hipotesis penelitian yang
telah dirumuskan terhadap hasil pengujian. Hasil
pengujian hipotesis dalam penelitian ini
ditunjukkan dalam Tabel 9.

Tabel 10 menggambarkan hubungan yang
signifikan antara variabel PENERIMAAN dengan
variabel dependen yaitu belanja daerah. Artinya,
variabel tersebut berpengaruh terhadap belanja
daerah.
4.4. Pembahasan dan Implikasi Hasil Pengujian
Setelah mendapatkan hasil pengujian, maka
dapat dilakukan pembahasan mengenai pengaruh
variabel PDRB, Inflasi dan Kurs terhadap
Penerimaan Daerah serta pengaruh variabel
Penerimaan Daerah terhadap Belanja Daerah
dengan disertai uraian penelitian terdahulu untuk
memberikan justifikasi dan argumentasi yang kuat
mengenai hasil pengujian.
4.4.1. Analisis Pengaruh Produk Domestik
Regional
Bruto
(PDRB)
Terhadap
Penerimaan Daerah
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan
bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Derah.
Secara teori, PDRB yang besar mengindikasikan
besarnya penghasilan individu maupun badan
usaha, sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan
kepada daerah juga lebih besar. Namun, penelitian
ini menunjukkan hasil yang berbeda. Hal tersebut
dikarenakan pengusaha Indonesia mudah sekali
menghindari pajak (Hartati, 2014)42 sehingga
besarnya jumlah PDRB tidak terdeteksi dalam
penerimaan daerah. Fenomena ini diakui oleh

42

Hartati, Flypaper Effect Pada Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap
Belanja Serta Dampaknya Terhadap Kinerja
Keuangan pada Kabupaten Kota Provinsi Jawa
Tengah, Tesis (tidak dipublikasikan), (Surakarta:
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret,
2014).
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Ketua Komisi
Nazier:43

Pengawas

Perpajakan,

Daeng

“Indonesia kepatuhan pajaknya secara formal
hanya 56%. Itu formalnya saja, artinya
masyarakat yang mau isi SPT. Sementara
secara materil bisa tinggi, artinya dihitung dia
bayar pajak sudah sesuai apa tidak dengan
SPT-nya”.
Dua faktor yang mempengaruhi kesadaran
individu
dalam
membayar
pajak
adalah
pemahaman sistem self assessment (Nasution,
2015) dan kurangnya kepercayaan masyarakat
kepada petugas pajak (Pajak, 2016). Direktur
Jenderal
Pajak,
Ken
Dwijugiasteadi
mengungkapkan
tujuh
alasan
rendahnya
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
sebagai berikut:44
“Tax compliance selama ini rendah karena,
satu, masyarakat tidak taat pada UU
perpajakan. Kedua, kurang percaya pada
aparat pajak. Ketiga, ada masyarakat yang
masih mencoba-coba bayar pajak. Selanjutnya,
pajak masih belum menjadi budaya karena
masyarakat Indonesia lebih takut tidak
memiliki SIM dibandingkan tidak memiliki
NPWP. Lalu kelima, uang pajak dipakai untuk
apa? Banyak masyarakat belum paham.
Keenam, adalah karena adanya sistem bebas
pajak dari beberapa negara. Terakhir, karena
masih sulitnya untuk melakukan pelaporan
perpajakan”.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah
untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan
menjalankan program Tax Amnesty (Pengampunan
Pajak) kepada wajib pajak yang belum melaporkan
asset selama ini (Pajak, 2016).45 Tax Amnesty
adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas
pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk
membayar sejumlah tertentu dan dalam kurun
waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban
pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan
dengan masa pajak sebelumnya atau periode
tertentu tanpa takut hukuman pidana (Ragimun,
tanpa tahun). Diharapkan, program ini dapat
meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

43

Suaramerdeka.com, “Kesadaran Bayar Pajak
Masih Rendah”, diakses pada tanggal 25
November 2016.

44

Okezone.com, “7 Alasan Rendahnya Kesadaran
Masyarakat Bayar Pajak”, diakses pada tanggal
25 November 2016.

45

Direktorat Jenderal Pajak, “Tax Amnesty”,
diakses dari www.pajak.go.id, pada tanggal 25
November 2016.

4.4.2. Analisis
Inflasi
Penerimaan Daerah

(INF)

Terhadap

Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan
Daerah. Hasil ini sesuai dengan rumusan hipotesis
yang menyatakan bahwa Inflasi memiliki pengaruh
signifikan terhadap Penerimaan Daerah sehingga
hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil ini
sejalan dengan Muchtholifah (2010) bahwa jika
tingkat Inflasi rendah maka Penerimaan Daerah
mengalami kenaikan. Logikanya adalah ketika
tingkat inflasi tinggi, harga barang meningkat
sehingga daya beli masyarakat atau konsumsi
masyarakat cenderung menurun. Penurunan daya
beli masyarakat ini pada akhirnya akan berdampak
pada penurunan jumlah penerimaan daerah,
khususnya pada Penerimaan Daerah yang
penetapannya didasarkan pada omset penjualan,
misalnya pajak hotel dan pajak restoran (Husna,
2015).
4.4.3. Analisis Pengaruh
Penerimaan Daerah

Kurs

Terhadap

Pengujian yang telah dilakukan memperoleh
hasil terdapat pengaruh antara variabel Kurs
terhadap Penerimaan Daerah. Hal ini senada
dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Utari (2002) serta Arlina dan Purwanti (2013).
Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif
antara kurs dan penerimaan daerah sector
pariwisata. Artinya, Jika kurs dollar terhadap
rupiah menguat di sisi lain nilai rupiah melemah.
Dampaknya adalah pada kunjungan dan daya beli
wisatawan mancanegara yang akan meningkat.
Peningkatan ini menyebabkan nilai pembelanjaan
yang dilakukan oleh para wisatawan akan semakin
besar sehingga akan meningkatkan penerimaan
daerah khususnya dari industri pariwisata. Hasil
ini didukung fakta 10 provinsi yang menjadi
sampel penelitian (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa
Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta,
Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Aceh dan
Jambi) mayoritas memiliki area pariwisata yang
cukup popular diantaranya Pantai Pangandaran di
Jawa Barat, Gunung Bromo di Jawa Timur maupun
Pantai Losari di Sulawesi Selatan. Hal ini senada
dengan pernyataan Arlina dan Purwanti (2013)
dalam penelitiannya yaitu ketika rupiah melemah,
harga pariwisata Indonesia menjadi menurun dan
jumlah kunjungan wisman serta pengeluarannya
akan meningkat yang pada gilirannya akan
meningkatkan penerimaan daerah dari industri
pariwisata.
4.4.4. Analisis Pengaruh Penerimaan Daerah
Terhadap Belanja Daerah
Hasil
analisis
menunjukkan
bahwa
Penerimaan Daerah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Belanja Daerah. Semakin tinggi
Penerimaan Daerah maka akan semakin tinggi pula
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Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah.
Hasil ini senada dengan penelitian yang dilakukan
oleh Panggabean (2009), Hye dan Jalil (2010),
Leslie et al. (2011), Widjajakoesoema (2011),
Syamni et al. (2014) serta Ullah (2016).

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Daerah harus berusaha untuk meningkatkan
penerimaan daerah yang merupakan tolak ukur
bagi daerah dalam menyelenggarakan dan
mewujudkan
otonomi
daerah.
Untuk
meningkatkan penerimaan daerah, terdapat
beberapa faktor yang perlu diperhatikan,
diantaranya PDRB, Inflasi, dan nilai tukar (kurs).
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak
berpengaruh terhadap penerimaan daerah karena
kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
masih rendah sehingga kenaikan PDRB tidak
terdeteksi pada penerimaan daerah. Sementara itu,
Inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan
terhadap Penerimaan Daerah. Apabila Inflasi
meningkat, Penerimaan Daerah akan mengalami
penurunan dan sebaliknya.
Selanjutnya, penelitian ini menemukan
adanya pengaruh positif dan signifikan dari Kurs
terhadap Penerimaan Daerah. Apabila kurs dolar
terhadap rupiah menguat, maka kunjungan dan
daya beli wisatawan mancanegara akan meningkat.
Peningkatan ini menyebabkan nilai pembelanjaan
yang dilakukan oleh para wisatawan akan semakin
besar sehingga akan meningkatkan penerimaan
daerah khususnya dari industri pariwisata. Di sisi
lain, Penerimaan Daerah memiliki pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal
ini menandakan bahwa semakin tinggi penerimaan
suatu daerah maka akan semakin tinggi pula
belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah
tersebut.
Saran yang dapat diberikan dari hasil
penelitian ini adalah masyarakat diharapkan
memiliki kesadaran dalam membayar pajak karena
pajak merupakan salah satu sumber untuk
meningkatkan penerimaan daerah. Pencapaian
penerimaan daerah yang baik mendorong
perekonomian semakin baik pula. Selain itu,
pemerintah daerah harus menjaga kestabilan
inflasi dan nilai tukar rupiah agar kedepannya
dapat meningkatkan pernerimaan daerah. Hasil
penelitian ini juga dapat menjadi salah satu sumber
acuan bagi pembaca serta peneliti yang tertarik
untuk melakukan penelitian yang serupa mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan
belanja daerah.
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6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Hasil pengujian menunjukkan bahwa PDRB
tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan
Daerah. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak
daerah belum optimal karena tingkat pendapatan
yang
meningkat
tidak
berdampak
pada
Penerimaan Daerah. Fakta ini menggambarkan
rendahnya
kesadaran
masyarakat
untuk
membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah
harus lebih menggiatkan sosialisasi mengenai
sistem perpajakan di Indonesia termasuk manfaat
dan resiko jika lalai dalam membayar pajak. Selain
itu, pemerintah juga harus membenahi kinerja
internal agar kepercayaan masyarakat semakin
meningkat.
Tingginya nilai tukar Rupiah dapat
meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini berarti
terdapat sisi positif dari kenaikan nilai tukar mata
uang asing terhadap Rupiah yaitu pada
penerimaan daerah khususnya di sektor
pariwisata. Peran pemerintah daerah untuk
meningkatkan infrastruktur di kawasan pariwisata
serta melakukan promosi demi mengenalkan
potensi pariwisata daerah sangat diharapkan agar
menarik kunjungan wisatawan asing. Inflasi juga
merupakan faktor yang perlu diperhatikan oleh
pemerintah. Meningkatnya tingkat inflasi dapat
menurukan penerimaan daerah. Untuk mengatasi
hal ini, pemerintah harus menjaga kestabilan
ekonomi di daerahnya.
Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun
2010-2014 dan pada 10 provinsi di Indonesia.
Keterbatasan waktu penelitian menunjukkan
bahwa penelitian ini belum sepenuhnya dapat
digunakan sebagai dasar untuk melakukan
generalisasi terhadap determinan penerimaan dan
belanja daerah. Penelitian berikutnya diharapkan
dapat dilakukan dengan memperbesar waktu dan
memperluas objek penelitian. Selain itu, penelitian
selanjutnya juga dapat memasukkan analisis
terhadap
penerimaan
daerah
dengan
mengklasifikasikan sesuai sumber penerimaannya
(PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain
yang sah) agar memperoleh hasil yang lebih baik.
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TABEL
Tabel 1. Variabel Dependen dan Independen
Definisi
Dependen
Penerimaan Daerah Pendapatan yang mengutamakan pada penerimaan atau penambahan ekuitas dana
tambahan dalam periode waktu anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah
daerah.
Belanja Daerah
Semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi
beban daerah
Independen
PDRB
Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor
ekonomi dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu.
Inflasi
Kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.
Kurs
Rasio pertukaran (harga) yang menggambarkan berapa banyak suatu mata uang harus
dipertukarkan untuk memperoleh satu unit mata uang lain.
Penerimaan Daerah Pendapatan yang mengutamakan pada penerimaan atau penambahan ekuitas dana
tambahan dalam periode waktu anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah
daerah.
Sumber: Diolah Peneliti, 2016
Nama Variabel

Tabel 2. Jumlah Sampel Berdasarkan Karakteristik Sampel
Karakteristik Sampel
Jumlah Provinsi di Indonesia tahun 2010-2014
10 Provinsi dengan Populasi Penduduk Terbanyak
Provinsi dengan data PDRB, Inflasi, Kurs, Penerimaan daerah dan Belanja Daerah lengkap
Jumlah Sampel
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah peneliti)

No
1
2
3

Tabel 3. Sumber Data Penelitian
Variabel
Dependen
Penerimaan Daerah

Jumlah
34
10
10
10

Sumber Data
Badan Pusat Statistik

Independen
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Badan Pusat Statistik
Inflasi
Badan Pusat Statistik
Kurs
Bank Indonesia
Belanja Daerah
Badan Pusat Statistik
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, 2010 sampai 2014 (diolah peneliti)
Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
PENERIMAAN
PDRB
INF
KURS
(Triliun Rupiah) (Triliun Rupiah)
(Persen)
(Rupiah)
Mean
6.880028
5.541529
0.063580
4.015194
Median
6.852067
5.477558
0.069600
3.994774
Maximum
7.811010
6.138097
0.083800
4.092661
Minimum
6.145856
4.957216
0.037900
3.967524
Std. Dev.
0.359617
0.410643
0.019841
0.046097
Observations
50
50
50
50
Sumber: Diolah Peneliti, 2016

BELANJA
(Triliun Rupiah)
6.938946
6.874492
7.812129
6.395529
0.339463
50
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Tabel 5. Random Effect
Variabel
Coefficient
Std.Error
C
-7.235885
1.610036
PDRB?
0.197402
0.107741
INF?
-2.262342
0.923007
KURS?
3.279005
0.399111
R-squared
0.669593
F-statistic
31.07409
Prob (F-stat)
0.000000
Sumber: Random Effect Method

Variabel

Coefficient
C
0.081299
Penerimaan?
0.988774
R-squared
0.992062
F-statistic
5998.503
Prob (F-stat)
0.000000
Sumber: Random Effect Method

Tabel 6. Random Effect
Std.Error
0.088643
0.012867

t-Statistic
-4.494237
1.832185
-2.451057
8.215766

t-Statistic
0.917148
76.84644

Tabel 7. Uji Parameter Individual (Uji-t)
Coefficient
t-Statistic
Prob
C
-7.235885
-4.494237
0.0000
PDRB?
0.197402
0.0000
0.0734
INF?
-2.262342
1.832185
0.0181
KURS?
3.279005
0.0734
0.0000
Sumber: Random Effect Method Eviews 6, 2016 (data diolah)
Variabel

Tabel 8. Uji Parameter Individual (Uji-t)
Coefficient
t-Statistic
Prob
C
0.081299
0.917148
0.3637
PENERIMAAN?
0.988774
76.84644
0.0000
Sumber: Random Effect Method Eviews 6, 2016 (data diolah)
Variabel

Prob
0.0000
0.0734
0.0181
0.0000

Prob
0.3637
0.0000

Signifikansi
Tidak Signifikan
Negatif, Signifikan
Positif, Signifikan

Signifikansi
Positif, signifikan

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel
Hipotesis
PDRB
Signifikan
INF
Signifikan
KURS
Signifikan
Sumber: Random Effect Method Eviews 6, 2016 (data diolah)

Hasil Pengujian
Tidak signifikan
Signifikan
Signifikan

Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis
Variabel
Hipotesis
PENERIMAAN
Signifikan
Sumber: Random Effect Method Eviews 6, 2016 (data diolah)

Hasil Pengujian
Signifikan
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GRAFIK
Gambar 1. Grafik Penerimaan Daerah (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber: diolah peneliti, 2016
Gambar 2. Grafik Belanja Daerah (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber: diolah peneliti, 2016
Gambar 3. Perbandingan Penerimaan dan Belanja Daerah (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber: diolah peneliti, 2016
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Gambar 4. Kerangka Konseptual Determinan Penerimaan dan Belanja Daerah

Kerangka Konseptual 2

Kerangka Konseptual 1
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Inflasi
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Penerimaan
Daerah
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Penerimaan
Daerah
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Belanja
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Sumber: Diolah Peneliti, 2016

Gambar 5. Hipotesis Penelitian

PDRB (X1)
Inflasi (X2)
Kurs (X3)

Keterann:
: Pengaruh secara parsial
: Pengaruh secara simultan
Sumber: Diolah Peneliti, 2016
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1. PENDAHULUAN
Apabila
memperhatikan
struktur
keuangan negara sejak awal kemerdekaan
hingga saat ini, pemerintah selalu menerapkan
kebijakan anggaran defisit baik defisit siklikal
yang disebabkan melambatnya perekonomian
atau defisit struktural karena keinginan
pemerintah untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi. Demikian halnya ketika era Orde Baru
yang menerapkan anggaran berimbang, namun
sebenarnya strategi anggaran yang diterapkan
adalah anggaran defisit. Reksohadiprodjo
(2001)
menyebutkan
bahwa
anggaran
berimbang (balanced budget) di era Orde Baru
hanyalah pernyataan politik.1 Kenyataannya
anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah
pada hakikatnya menganut asas pembiayaan
defisit (deficit financing). Pembiayaan defisit
tersebut didanai dengan pinjaman pemerintah,
baik jangka panjang maupun jangka pendek,
dari dalam maupun dari luar negeri.
Kebijakan defisit anggaran pada umumnya
berkorelasi dengan strategi pembangunan
ekonomi dengan memperhatikan kondisi
keuangan negara secara umum. Dalam satu
dekade terakhir, pemerintah menerapkan
kebijakan
anggaran
ekspansif
untuk
meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi.
Implementasi kebijakan ini dilakukan karena
pemerintah memandang bahwa pertumbuhan
ekonomi aktual lebih rendah dari potensi yang
diperkirakan. Hal ini sesuai dengan prinsip
penentuan arah kebijakan fiskal yang idealnya
bersifat countercyclical. Ketika pertumbuhan
ekonomi aktual di bawah pertumbuhan
ekonomi potensial, kebijakan yang ditempuh
adalah
kebijakan
anggaran
ekspansif.
Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi
aktual lebih tinggi dari potensialnya, kebijakan
anggaran yang ditempuh adalah anggaran
kontraktif.
Dalam
kebijakan
anggaran
ekspansif, pemerintah membuat pos belanja
negara lebih besar dari pendapatan negara
sehingga hal ini lebih dikenal dengan kebijakan
anggaran defisit. Konsekuensi kebijakan ini
akan menambah jumlah uang beredar menjadi
lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah
uang yang ditarik oleh pemerintah. Likuiditas
ekonomi dalam masyarakat akan meningkat
dan berdampak pada peningkatan demand and
supply terhadap barang dan jasa yang diikuti
dengan dampak lainnya, seperti penambahan

1

S. Reksohadiprodjo, Ekonomika
(Yogyakarta: BPFE, 2001).

Publik,

lapangan kerja
pengangguran.

dan

penurunan

jumlah

Penerapan
anggaran
defisit
juga
berdampak terhadap kebutuhan pemerintah
dalam penyediaan dana untuk membiayai
selisih pendapatan dan belanja negara.
Sepanjang sejarah Indonesia, pemerintah telah
menggunakan berbagai instrumen dalam
membiayai defisit anggaran, seperti pencetakan
uang, pinjaman langsung (direct loan) dan
penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Pembiayaan defisit melalui pencetakan uang
pernah dilakukan pada era orde lama. Namun
kebijakan ini sudah tidak dijalankan lagi karena
memberikan
dampak
buruk
terhadap
perekonomian, terutama peningkatan inflasi
yang disebabkan bertambahnya jumlah uang
beredar yang tidak diimbangi dengan
penambahan supply barang dan jasa.
Pada era orde baru, pemerintah lebih
banyak menggunakan pinjaman langsung
kepada negara atau lembaga donor dari luar
negeri
sebagai
instrumen
pembiayaan
anggaran. Kebijakan ini juga mempunyai risiko
yang cukup tinggi seperti risiko nilai tukar mata
uang (kurs) yang dapat menyebabkan jumlah
utang pemerintah meningkat secara drastis
ketika nilai Rupiah turun terhadap mata uang
yang digunakan dalam transaksi utang luar
negeri. Krisis ekonomi tahun 1997-1998
menjadi pelajaran berharga dalam pengelolaan
utang pemerintah. Depresiasi Rupiah terhadap
USD telah menyebabkan peningkatan nilai
utang yang cukup tajam. Selain itu, pinjaman
luar negeri dari negara/ lembaga donor sering
diikuti dengan persyaratan lain yang mengikat,
sehingga kurang memberikan fleksibilitas bagi
pemerintah
dalam
menggunakan
dana
pinjaman dan mengarahkannya agar dapat
berdampak positif terhadap perekonomian
dalam negeri.
Sejak tahun 2000, pemerintah lebih
memprioritaskan sumber pembiayaan dalam
negeri melalui penerbitan SBN. Penerbitan SBN
memberikan kemudahan bagi pemerintah
dalam memobilisasi dana masyarakat dan
mengarahkan penggunaannya agar lebih
bermanfaat bagi perekonomian dalam negeri.
Pemerintah tetap menggunakan sumber
pembiayaan luar negeri baik melalui
penerbitan SBN dalam valuta asing maupun
direct loan sebagai komplemen pembiayaan
dalam negeri. Jumlah nilai penerbitan SBN,
pinjaman langsung dan instrumen pembiayaan
lainnya periode 2011-2016 disajikan dalam
Gambar 1.
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Gambar 1
Rasio Defisit APBN dan Instrumen Pembiayaan

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2016
Dengan semakin besarnya kebutuhan
pembiayaan defisit anggaran, Pemerintah perlu
mengembangkan instrumen pembiayaannya.
Hal ini dilakukan dengan mengembangkan
basis sumber pembiayaan terutama bagi SBN
yang merupakan instrumen keuangan di pasar
modal. Perkembangan sumber pembiayaan
diharapkan dapat menghindarkan terjadinya
crowding out yaitu fenomena kekeringan
likuiditas di pasar modal yang disebabkan
Pemerintah terlalu agresif dalam menerbitkan
utang baru sehingga sektor swasta kesulitan
untuk memperoleh likuiditas. Pengembangan
instrumen pembiayaan ini juga dilakukan agar
terjadi penyebaran jenis investor dengan
preferensi tenor yang berbeda. Kondisi ini,
terutama untuk SBN, dapat mengurangi
terjadinya risiko pasar (market risk) ketika
pasar keuangan mengalami guncangan.
Investor yang beragam dan preferensi tenor
yang berbeda akan menjadi buffer ketika pasar
surat berharga mengalami penurunan sehingga
stabilitas harga surat berharga dapat terjaga.
Pemerintah
melakukan
inovasi
pengembangan instrumen pembiayaan dengan
menciptakan instrumen pembiayaan berbasis
syariah melalui penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.
Inovasi ini juga sebagai respon terhadap

perkembangan industri keuangan syariah di
dalam
negeri
maupun
internasional.
Perkembangan industri keuangan syariah
membutuhkan instrumen investasi yang sesuai
dengan prinsip syariah sebagai sarana untuk
mengembangkan aset keuangan yang dimiliki.
Penyediaan instrumen keuangan syariah oleh
Pemerintah dapat menjadi pilihan utama bagi
para pelaku industri keuangan syariah karena
goverment securities adalah instrumen investasi
dengan risiko minimal (zero risk).
Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, Pemerintah
mulai menggunakan Sukuk Negara sebagai
salah satu instrumen pembiayaan APBN.
Penerbitan Sukuk Negara perdana dilakukan
pemerintah pada bulan Agustus 2008 dengan
nilai total penerbitan sebesar Rp4,8 triliun.
Jumlah penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke
tahun semakin meningkat seiring dengan
pertumbuhan nominal APBN. Pada tahun 2016
Sukuk Negara yang diterbitkan mencapai
Rp179,9 triliun. Total kumulatif penerbitan
Sukuk Negara sampai dengan 1 November 2016
sebesar Rp565,4 triliun. Prosentase Sukuk
Negara sebagai intrumen pembiayaan APBN
mencapai 15% dari total penerbitan SBN.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, tujuan
penerbitan Sukuk Negara adalah untuk
membiayai defisit APBN termasuk membiayai
pembangunan proyek Pemerintah. Namun
demikian, kiranya perlu ada suatu penelitian
untuk mengetahui efektivitas penerbitan Sukuk
Negara yang telah dilakukan. Menurut Dunn
(2003), efektivitas (efectiveness) berkenaan
dengan pertanyaan apakah suatu alternatif
yang diterapkan telah mencapai hasil (akibat)
yang diinginkan atau telah mencapai tujuan
dari diadakannya suatu tindakan.2 Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui
efektifitas
penerbitan Sukuk Negara sebagai intrumen
pembiayaan
APBN
sebagaimana
yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2008.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Defisit Anggaran
Pemerintah menerapkan defisit di dalam
struktur anggaran di mana belanja negara lebih
besar dari pada pendapatan negara. Menurut
Rahardja dan Manurung (2004), defisit
anggaran adalah anggaran dimana pengeluaran
pemerintah direncanakan lebih besar dari
penerimaan pemerintah (G>T).3 Anggaran
defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah
ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal
ini umumnya dilakukan bila perekonomian
berada dalam kondisi resesi. Menurut
Samuelson dan Nordhaus, anggaran defisit
adalah suatu anggaran di mana pengeluaran
anggaran lebih besar dari penerimaan pajak.4
Sedangkan menurut Dornbusch, Fischer dan
Startz, defisit anggaran adalah selisih antara
jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan
penerimaan dari pajak.

2

William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik,
Edisi Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2003).

3

Pratama Rahardja dan Mandala Manurung,
Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter
(Kajian Kontekstual Indonesia), (Jakarta:
Lembaga Penerbit FEUI, 2004).

4

P.A. Samuelson & W.D. Nordhaus,
Makroekonomi, Terj. Munandar Wirasubrata
dan Wydiatmoko, Edisi ke 14, (Jakarta:
Erlangga, 1996).

Menurut Barro (1989) dalam Anwar
(2014) ada beberapa sebab terjadinya defisit
anggaran, yaitu:5
1). Mempercepat pertumbuhan ekonomi
Untuk
mempercepat
pembangunan
diperlukan investasi yang besar dan dana
yang besar pula. Apabila dana dalam negeri
tidak mencukupi, negara dapat menarik
pinjaman luar negeri untuk mengurangi
beban warga negara apabila defisit dibiayai
dengan peningkatan pajak.
2). Pemerataan pendapatan masyarakat
Pengeluaran anggaran dilakukan dalam
rangka
menciptakan
pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah. Seperti
pengeluaran subsidi transportasi ke wilayah
miskin dan terpencil yang bertujuan agar
masyarakat di wilayah itu dapat menikmati
hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda
dengan wilayah yang lebih maju.
3). Melemahnya nilai tukar
Negara
yang
melakukan
penarikan
pinjaman luar negeri akan mengalami
permasalahan akibat gejolak nilai tukar. Hal
ini disebabkan karena nilai pinjaman dan
pembayaran kembali cicilan pokok dan
bunga pinjaman pada umumnya dinyatakan
dalam valuta asing. Apabila Rupiah
mengalami depresiasi terhadap mata uang
dollar AS, pembayaran cicilan pokok dan
bunga pinjaman akan membengkak dan
membebani APBN.
4). Pengeluaran akibat krisis ekonomi
Krisis ekonomi dapat menyebabkan
peningkatan pengaangguran. Sementara itu,
penerimaan
perpajakan
cenderung
menurun. Pada kondisi ini negara tetap
bertanggung jawab untuk meningkatkan
daya beli masyarakat miskin melalui
pengeluaran belanja untuk melaksanakan
program-program
kemiskinan
dan
pemberdayaan masyarakat.

5

Khoirul Anwar, Analisis Dampak Defisit
Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di
Indonesia. Jurnal Jejaring Administrasi
Publik, Tahun VI, No. 2, Juli-Desember 2014.
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5). Realisasi yang menyimpang dari rencana
Apabila realisasi penerimaan negara
meleset
dibanding
dengan
yang
direncanakan, beberapa kegiatan proyek
atau program harus dipotong. Pemotongan
proyek itu tidak mudah karena terkadang
berhubungan dengan proyek lain. Jika
demikian, negara harus mencari sumber
pendanaan lain agar kinerja pembangunan
dapat tercapai sesuai rencana semula.
6). Pengeluaran karena inflasi
Penyusunan anggaran negara pada awal
tahun dilakukan berdasarkan standar harga
yang telah ditetapkan. Apabila terjadi inflasi
atau kenaikan harga barang dan jasa, biaya
pembangunan program menjadi lebih besar
dari anggaran yang telah ditetapkan. Untuk
mencegah penurunan kualitas dan kuantitas
suatu program, negara harus mengeluarkan
dana lebih banyak.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat (3)
menyebutkan bahwa dalam hal anggaran
diperkirakan defisit, ditetapkan sumbersumber pembiayaan untuk menutup defisit
tersebut. Defisit anggaran dibatasi maksimal
3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan
jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari
PDB.
2.2. Instrumen
Anggaran

Pembiayaan

Defisit

Dornbusch, Fischer, dan Startz dalam
Efendi
(2009)
menyebutkan
bahwa
pembiayaan defisit anggaran dapat dilakukan
dengan dua cara yaitu dengan menjual obligasi
dan “mencetak uang”. Bank Sentral dikatakan
“mencetak uang” dengan meningkatkan stok
uang primer melalui pembelian sebagian utang
yang dijual Departemen Keuangan. Suparmoko
(1997:244) menyebutkan bahwa defisit
anggaran dapat dibiayai dengan penerbitan
obligasi yang dijual kepada beberapa pihak
seperti para individu masyarakat, sektor
perusahaan (swasta), bank umum, dan bank
sentral (Bank Indonesia).6
Seiring dengan perkembangan keuangan
negara dan kebutuhan pembiayaan defisit
anggaran, Pemerintah terus mengembangkan
instrumen untuk pembiayaan. Sesuai UndangUndang nomor 14 tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tahun 2016 (UU APBN 2016) menyebutkan

6

M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam
Teori dan Praktik, (Yogyakarta: BPFE, 1997).

bahwa sumber pembiayaan defisit anggaran
adalah Pembiayaan Dalam Negeri dan
Pembiayaan Luar Negeri,
sebagaimana
disajikan dalam Gambar 2.
Gambar 2
Instrumen Pembiayaan APBN

Sumber: UU Nomor 14 Tahun 2015
Berdasarkan UU APBN Tahun 2016
diketahui jumlah defisit anggaran Tahun 2016
senilai Rp273,18 triliun atau setara dengan
2,15% PDB. Defisit tersebut dibiayai dengan
penerbitan SBN senilai Rp327,22 triliun.
Jumlah nominal penerbitan SBN lebih besar
dari jumlah defisit anggaran. Kelebihan nominal
penerbitan
SBN
dimanfaatkan
untuk
penempatan Dana Investasi Pemerintah pada
BUMN.
Direktorat
Jenderal
Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko terus menerus
mengembangkan instrumen SBN dengan tujuan
untuk mengembangkan pasar SBN yang aktif
dan likuid. Kondisi pasar SBN yang berkembang
dengan baik dapat meningkatkan efisiensi
pengelolaan utang jangka panjang oleh
pemerintah. SBN terdiri dari Surat Utang
Negara dan Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) atau Sukuk Negara. Pengembangan
kedua jenis SBN tersebut terus dilakukan oleh
pemerintah untuk memenuhi preferensi
investor dan pengelolaan portofolio utang
pemerintah.
2.3. Sukuk dan Perkembangannya
Sukuk telah dipergunakan sebagai
instrumen keuangan dalam perdagangan
domestik maupun internasional oleh para
pedagang muslim sejak awal perkembangan
Islam (abad 6 Masehi). Istilah sukuk menjadi
populer pada awal abad 21 ketika banyak
digunakan oleh pemerintah dan korporasi
dalam memobilisasi dana pembiayaan proyek
dalam skala internasional.
Secara etimologi, sukuk berasal dari
bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak
َ ّ” yang memiliki arti
(plural) dari kata Sakk “كص
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dokumen/ lembaran kontrak yang serupa
dengan sertifikat atau note. Secara praktis,
sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan
terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan
sukuk (underlying asset) (Ayub, 2005).7
Istilah sukuk dapat ditemukan dalam
literatur Islam klasik pada abad permulaan
Islam (awal abad hijriah/abad 6 Masehi)
dengan berbagai variasi penyebutan nama,
seperti sakk, sukuk, dan sakaik. Istilah tersebut
memiliki arti sebagai sertifikat atau dokumen.
Dalam kitab Al-Muwaththa’ karya Imam Malik
disebutkan bahwa sukuk telah dipergunakan
sejak abad pertama Hijriah pada masa
pemerintahan Khalifah Al-Marwan ibn AlHakam dari dinasti Bani Umayah (DPS, 2015).
Namun demikian, konsep sukuk pada abad
pertengahan berbeda dengan penggunaan
sukuk pada abad ke-20. Saat ini, struktur sukuk
mendekati konsep sekuritas konvensional,
dimana proses pemilikan underlying asset
ditransfer kepada sejumlah investor melalui
sertifikat yang menunjukkan proporsi nilai atas
asset (Nathif & Abdulkader, 2004). Di dunia
internasional, aturan standar penerbitan sukuk
mengacu pada The Accounting and Auditing
Organization for Islamic Finance and Institution
(AAOIFI). Dalam aturan standar tersebut, sukuk
didefinisikan
sebagai
sukuk
investasi
(investment sukuk) agar terbedakan dengan
saham dan obligasi. Berdasarkan standar
AAOIFI, sukuk investasi didefinisikan sebagai
sertifikat yang mencerminkan nilai yang sama
dan merupakan bukti kepemilikan yang tidak
terbagi atas suatu aset, hak manfaat, dan jasajasa atau atas kepemilikan suatu proyek atau
kegiatan investasi tertentu (AAOIFI, 2002).
Sukuk investasi (investment sukuk)
memiliki beberapa karakteristik sebagai
berikut (AAOIFI, 2002):
a. Sukuk mencerminkan bagian yang sama
(equal value) yang diterbitkan atas nama
pemilik aset. Pemegang sukuk merupakan
pemilik hak finansial dan kewajiban yang
direpresentasikan dalam sukuk tersebut.
b. Sukuk merepresentasikan porsi/ bagian
kepemilikan terhadap suatu aset yang
tersedia/ dibuat dalam rangka investasi
(underlying asset), baik berupa aset nonmoneter, usufruct, jasa, maupun campuran
dari beberapa jenis aset tersebut ditambah
intangible rights, utang dan aset moneter.
7
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Muhammad Ayub, Understanding Islamic
Finance, (England: John Woley and Sons Ltd.,
2005).

Dengan
demikian,
sukuk
tidak
mencerminkan utang, sebagaimana halnya
obligasi
konvensional,
melainkan
mencerminkan kepemilikan (ownership)
terhadap aset yang menjadi dasar
penerbitan sukuk.
c. Sukuk diterbitkan berdasarkan akad/
prinsip-prinsip syariah. AAOIFI telah
mengklasifikasikan 14 akad dasar yang
dapat digunakan dalam rangka penerbitan
sukuk.
d. Perdagangan (tradability) sukuk mengacu
pada aturan/ prinsip syariah yang mengatur
penerbitan
dan
perdagangan
sukuk
tersebut. Selain itu, perdagangan sukuk juga
bergantung pada syarat/ ketentuan dalam
perdagangan sukuk tersebut.
e. Pemilik sukuk mendapatkan imbalan dan
menerima kerugian sesuai dengan proporsi
sertifikat yang dimiliki oleh pemegang
sukuk sebagaimana yang ditetapkan dalam
prospektus. Berbeda dengan obligasi yang
berlandaskan bunga (usury/ interest),
imbalan yang diterima pemegang sukuk
dapat berupa bagi hasil (profit sharing),
imbalan (fee), atau margin (keuntungan).
Seiring terjadinya perdagangan antara
kaum muslimin dengan bangsa-bangsa Eropa
terutama pada abad 18 Masehi, sukuk mulai
dipergunakan secara luas sebagai instrumen
pembayaran dalam perdagangan. Sukuk juga
berlaku sebagai bukti atas kewajiban keuangan
atas transaksi perdagangan atau kegiatan
komersial lainnya.
Sukuk mulai digunakan sebagai instrumen
pembiayaan pada masa Kekhalifahan Turki
Utsmani tahun 1775. Pemerintahan Turki
Utsmani menerbitkan esham untuk membiayai
defisit negara setelah mengalami kekalahan
perang dengan Rusia. Penerbitan sukuk
tersebut melalui proses sekuritisasi bea cukai
tembakau. Investor akan menerima variable
return seumur hidup namun pemerintah Turki
Utsmani memiliki hak untuk membeli kembali
esham sesuai diskresi pemerintah.
Konsep sekuritisasi aset yang menjadi
dasar dalam penerbitan sukuk di era modern
terus berkembang. Penerbitan sukuk berbasis
sekuritisasi aset pertama kali dilakukan oleh
perusahaan swasta Shell MDS di Malaysia pada
tahun 1990. Sukuk ini diterbitkan dengan
menggunakan struktur Bai’ Bittaman Ajil senilai
RM125 juta atau senilai USD33 juta.
Selanjutnya,
Bahrain
Monetary
Agency
melakukan penerbitan Sukuk Salam pada tahun
2001 dengan nilai mencapai USD25 juta.
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Selanjutnya Malaysia menerbitkan Global
Corporate Sukuk yang pertama pada tahun
2001 oleh Kumpulan Guthrie, Bhd. Sedangkan
Global Sovereign Sukuk diterbitkan pertama kali
oleh pemerintah Malaysia pada tahun 2002
senilai USD 600 juta.
Pada tahun 2003, The Accounting and
auditing Organization for Islamic Financial
Institution (AAOIFI) mengeluarkan AAOIFI
Standars nomor 17 tentang Investment Sukuk
dan memberikan definisi
yang lebih
komprehensif mengenai sukuk termasuk 14
jenis struktur sukuk dan ketentuan syariah
dalam penerbitannya (DPS, 2015). Adanya
ketentuan standar yang dikeluarkan oleh
AAOIFI ini telah mendorong perkembangan
sukuk di seluruh dunia. Sukuk mengalami

perkembangan pesat baik dari sisi penggunaan
akad (struktur), besarnya penerbitan, dan
penggunaan dana hasil penerbitan. Sukuk juga
diterbitkan oleh perusahaan swasta, semi
pemerintah (BUMN), dan pemerintah.
Saat ini sukuk telah menjadi instrumen
dalam memobilisasi dana baik oleh pemerintah
maupun sektor swasta. Selain sebagai
instrumen pembiayaan, sukuk juga menjadi
instrumen investasi dan instrumen likuiditas
pasar uang. Pada saat ini jumlah penerbitan
sukuk di dunia telah mencapai USD846,82
miliar dengan total outstanding sebesar
USD348,86 miliar. Jumlah penerbitan sukuk
dunia periode 2008 – 2016 disajikan pada
Gambar 3.

Gambar 3. Perkembangan Penerbitan Sukuk Dunia

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2016
2.4. Sukuk Negara
Di Indonesia, sukuk lebih dahulu dikenal
dengan istilah surat berharga syariah/ obligasi
syariah yang diterbitkan pertama kali pada
tahun 2002 oleh PT. Indosat Tbk, dan telah
mendapat legitimasi dari Dewan Syariah
Nasional (DSN) melalui fatwa DSN-MUI
No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi
Syariah. Dalam perkembangan selanjutnya,
istilah sukuk mulai diredefinisikan melalui
peraturan
No.IX.A.13
hasil
Keputusan
Bapepam-LK
Nomor
KEP-130/BL/2006
tentang Penerbitan Efek Syariah. Berdasarkan
peraturan tersebut, sukuk didefinisikan sebagai
efek syariah berupa sertifikat atau bukti
kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili
bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau

tidak terbagi atas: a) kepemilikan aset
berwujud tertentu; b) nilai manfaat dan jasa
atas aset proyek tertentu atau aktivitas
investasi tertentu; atau c) kepemilikan atas aset
proyek tertentu atau aktivitas investasi
tertentu.
Pemerintah mulai menggunakan sukuk
sebagai instrumen pembiayaan berbasis
syariah seiring dengan disahkannya UndangUndang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN). Berdasarkan
Undang-Undang SBSN tersebut, SBSN atau
Sukuk Negara didefinisikan sebagai surat
berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip
syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan
terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang
rupiah maupun valuta asing.
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Penetapan kebijakan penerbitan Sukuk
negara sebagai instrumen pembiayaan fiskal
merupakan bukti bahwa sistim keuangan Islam
menjadi
salah
satu
pilar
penopang
perekonomian Indonesia. Penerbitan Sukuk
negara telah dilaksanakan sejak tahun 2008
dan jumlah outstanding sampai dengan 1
November 2016 mencapai Rp411 triliun, baik
dalam denominasi Rupiah (pasar domestik)
maupun
denominasi
valas
(pasar
internasional).
Salah satu perbedaan prinsip antara SBSN
dengan surat berharga negara lainnya adalah
surat berharga berdasarkan prinsip syariah
menggunakan konsep Imbalan bukan bunga
sebagaimana
dikenal
dalam
instrumen
keuangan konvensional. Selain itu, sejumlah
aset tertentu diperlukan sebagai dasar untuk
melakukan transaksi dengan menggunakan
akad berdasarkan prinsip syariah (underlying
asset).
Metode atau
struktur
pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya
mengikuti akad yang digunakan dalam
melakukan transaksi. Beberapa jenis akad yang
dapat digunakan dalam penerbitan surat
berharga
syariah
antara
lain:
Ijarah,
Mudarabah, Musyarakah, Istishna’, dan Akad
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah, serta kombinasi dari dua atau lebih
akad-akad yang telah disebutkan.
Pengelolaan SBSN baik yang diterbitkan
secara langsung oleh Pemerintah maupun
melalui
Perusahaan
Penerbit
SBSN
diselenggarakan oleh Menteri. Berdasarkan
pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2008, pengelolaan SBSN meliputi penetapan
strategi, kebijakan pengelolaan SBSN, dan
kebijakan pengendalian risiko.
2.5. Efektivitas Kebijakan Publik
Kebijakan penerbitan SBSN dilakukan
dalam rangka mendukung kebijakan fiskal yang
terdapat pada APBN. Kebijakan Pemerintah
merupakan
upaya
agar
kepentingan
masyarakat
(publik)
dapat
terpenuhi.
Rangkaian tindakan yang ditempuh oleh
Pemerintah dapat dikatakan sebagai kebijakan
publik karena pihak yang mendapatkan
manfaat (beneficiaries) adalah publik. Lubis
(2007) menyebutkan bahwa kebijakan publik
merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh
lembaga publik (public institutions) dalam
rangka melayani kepentingan-kepentingan

publik (public interest).8 Nazucha (2004)
menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah
kewenangan pemerintah dalam pembuatan
suatu kebijakan yang digunakan dalam
perangkat
hukum.9
Kebijakan
tersebut
bertujuan untuk menyerap dinamika sosial
masyarakat yang akan dijadikan acuan dalam
perumusan kebijakan sehingga tercipta
hubungan sosial yang dinamis. Dye (1995)
menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah
segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah,
yang bertujuan untuk mendapatkan hasil
berupa kehidupan bersama yang tampil
berbeda.10
Young and Quinn dalam Suharto (2010)
menyebutkan beberapa konsep kunci dalam
kebijakan publik, antara lain:11
a. Tindakan Pemerintah yang berwenang.
Kebijakan publik adalah tindakan yang
dibuat dan diimplementasikan oleh badan
pemerintah yang memiliki kewenangan
hukum, politis dan finansial untuk
melakukannya.
b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan
masalah dunia nyata. Kebijakan publik
berupaya
merespon
masalah
atau
kebutuhan kongkrit yang berkembang di
masyarakat.
c. Seperangkat kegiatan yang berorientasi
pada tujuan. Kebijakan publik pada
umumnya bukan suatu keputusan tunggal,
namun terdiri dari beberapa pilihan atau
strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan
tertentu demi kepentingan orang banyak.
d. Keputusan untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu tindakan. Kebijakan publik
pada umumnya merupakan suatu tindakan
kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
Namun kebijakan publik juga dirumuskan
berdasarkan keyakinan bahwa masalah
sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka
kebijakan yang sudah ada dan karenanya
tidak memerlukan tindakan tertentu.
e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh
seseorang atau beberapa aktor. Kebijakan

8

M Solly Lubis, Kebijakan Publik, (Bandung:
Penerbit Mandar Maju, 2007).

9

Chaizi Nazucha, Reformasi Kebijakan Publik,
(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2014).

10

Thomas R. Dye, Understanding Public Policy,
(New York: Prentice Hall, 2011).

11

Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik,
(Bandung: Alfabeta, 2010).
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publik berisikan sebuah pernyataan atau
justifikasi terhadap langkah-langkah atau
rencana tindakan yang telah dirumuskan,
bukan sebagai sebuah maksud atau janji
yang belum dirumuskan. Keputusan yang
dirumuskan dalam kebijakan publik dapat
dibuat oleh sebuah badan pemerintah.
Implementasi kebijakan penerbitan SBSN
pertama kali pada Oktober 2008 dilakukan
setelah melalui proses politik di DPR. Lester
dan Stewart (2000) menyebutkan bahwa
implementasi kebijakan merupakan sebuah
tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum
ditetapkan melalui proses politik.12 Adapun
implementasi
kebijakan
selanjutnya
merupakan
proses
administrasi
yang
berlangsung di Pemerintah. Anderson (2000)
dalam Nugroho (2011:618) menyebutkan
bahwa implementasi kebijakan/ program
merupakan
bagian
dari
administrative
process.13 Implementasi kebijakan pada intinya
merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan
publik ada dua bentuk pilihan, yaitu: (i)
mengimplementasikan secara langsung dalam
bentuk program, dan (ii) melalui formulasi
kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan
publik tersebut.
Penerbitan
Sukuk
Negara
sebagai
instrumen pembiayaan APBN perlu dilakukan
evaluasi agar efektivitas tujuan penerbitan
Sukuk Negara dapat tercapai. Anderson (2000)
menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan publik
merupakan suatu kegiatan yang menyangkut
estimasi atau penilaian kebijakan yang
mencakup substansi, implementasi dan
dampak. Sementara itu, Dye (2011:323)
mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai
suatu pengukuran atas efektivitas program
nasional dalam mencapai sasaran yang
ditetapkan,
atau
pengukuran
terhadap
efektivitas relatif dari dua atau lebih program
dalam mencapai tujuannya secara umum.14
Evaluasi kebijakan dapat dikatakan
sebagai suatu kegiatan yang menyangkut
estimasi atau penilaian kebijkan yang

12

James P. Lester & J. Stewart, Public Policy: an
Evolutionary Approach, Second Edition,
(Australia: Wadsworth, 2000).

13

Riant Nugroho, Public Policy: Dinamika
Kebijakan-Analisis
Kebijakan-Manajemen
Kebijakan, (Jakarta: Elex Media Komputindo,
2011), hlm. 618.

14

Thomas R. Dye, Op.Cit., hlm. 323.
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mencakup subtansi, implementasi dan dampak.
Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang
sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya,
evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada
tahap akhir saja, namun juga pada keseluruhan
proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi
kebijakan bisa meliputi perumusan masalah
kebijakan, program-program yang diusulkan
untuk menyelesaikan masalah kebijakan,
implementasi maupun dampak kebijakan
(Winarno, 2002).
Subarsono menyebutkan rincian beberapa
tujuan dari evaluasi sebagai berikut.
a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan
di mana melalui evaluasi derajat pencapaian
tujuan dan sasaran kebijakan dapat
diketahui.
b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan.
Evaluasi dilakukan agar besaran biaya dan
manfaat suatu kebijakan dapat diketahui.
c. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu
kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah
mengukur berapa besar dan kualitas
pengeluaran atau output dari suatu
kebijakan.
d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada
tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk
melihat dampak dari suatu kebijakan, baik
dampak positif maupun negatif.
e. Untuk
mengetahui
apabila
ada
penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan
untuk
mendeteksi
penyimpanganpenyimpangan yang mungkin terjadi dengan
cara membandingkan tujuan dan sasaran
yang ditetapkan dengan tingkat pencapaian
target.
f. Sebagai bahan masukan (input) untuk
kebijakan yang akan datang. Evaluasi
bertujuan akhir memberikan masukan bagi
proses kebijakan berikutnya agar dihasilkan
kebijakan yang lebih baik (Subarsono,
2008:120).
Pada prinsipnya evaluasi kebijakan
digunakan untuk mengevaluasi empat aspek
dalam proses kebijakan publik, yaitu: proses
pembuatan kebijakan, proses implementasi,
konsekuensi kebijakan, dan efektifitas dampak
kebijakan (Wibawa dkk, 1994).
Dunn (2003) menyebutkan beberapa
kriteria
rekomendasi
kebijakan
yang
merupakan kriteria evaluasi kebijakan, antara
lain:
a. Efektifitas (effectiveness), yaitu ukuran suatu
alternatif dapat mencapai hasil (akibat)
yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari
diadakannya tindakan. Efektifitas, yang
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secara
dekat
berhubungan
dengan
rasionalitas teknis, diukur dari unit produk,
layanan, atau nilai moneter.
Efisiensi (efficiency), yaitu berkaitan dengan
jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
Efisiensi
merupakan
sinonim
dari
rasionalitas ekonomi yang menggambarkan
hubungan antara efektifitas dengan usaha
yang pada umumnya diukur dengan ongkos
moneter.
Kecukupan (adequacy), berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektifitas
memuaskan
kebutuhan,
nilai,
atau
kesempatan
menumbuhkan
adanya
masalah. Kriteria kecukupan menekankan
pada kuatnya hubungan antara alternatif
kebijakan dan hasil yang diharapkan.
Perataan (equity), erat berhubungan dengan
rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk
pada distribusi akibat dan usaha antara
kelompok-kelompok yang berbeda dalam
masyarakat. Kebijakan yang berorientasi
pada perataan adalah kebijakan yang
akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau
manfaat moneter) atau usaha (misalnya
biaya moneter) secara adil didistribusikan.
Kebijakan
yang
dirancang
untuk
mendistribusikan pendapatan, kesempatan
pendidikan, atau pelayanan pendidikan
kadang-kadang didistribusikan atas dasar
kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat
berhubungan dengan konsepsi yang saling
bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan
terhadap konflik etis sekitar dasar yang
memadai untuk mendistribusikan risoris
masyarakat.
Responsivitas (responsiveness), berkenaan
dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau
nilai
kelompok-kelompok
masyarakat
tertentu. Kriteria responsivitas adalah
penting karena analisis yang dapat
memuaskan semua kriteria lainnya –
efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan –
masih gagal jika belum menanggapi
kebutuhan aktual dari kelompok yang
semestinya diuntungkan dari adanya suatu
kebijakan.
Ketepatan
(appropriateness),
kriteria
ketepatan secara dekat berhubungan
dengan rasionalitas, substantif, karena
pertanyaan tentang ketepatan kebijakan
tidak berkenaan dengan satuan kriteria
individu tetapi dua atau lebih kriteria secara
bersama-sama. Ketepatan merujuk pada
nilai atau harga dari tujuan program dan

kepada kuatnya asumsi yang melandasi
tujuan-tujuan tersebut (Dunn, 2003: 429438).
Berkaitan dengan efektivitas, Makmur
(2011:6)
mengatakan
bahwa
kegiatan
dilakukan secara efektif di mana dalam proses
pelaksanaannya senantiasa menampakkan
ketepatan antara harapan yang diinginkan
dengan hasil yang dicapai.15 Maka dengan
demikian efektivitas dapat dikatakan sebagai
ketepatan harapan, implementasi, dan hasil
yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang tidak
efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami
kesenjangan antara harapan, implementasi dan
hasil yang dicapai.
Menurut
Nugroho
(2011:650),
berdasarkan teori implementasi kebijakan,
Matland berpendapat bahwa pada adasarnya
ada 5 tepat yang perlu dipenuhi dalam hal
keefektifan suatu kebijakan.16
Pertama, apakah kebijakan sendiri sudah
tepat? Ketepatan ini dinilai dari sejauh mana
kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal
yang memang memecahkan masalah yang
hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah how
excellent the policy? Sisi kedua kebijakan adalah
apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan
sesuai dengan karakter masalah yang hendak
dipecahkan. Sedangkan sisi ketiga adalah
apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang
memiliki kewenangan (misi kelembagaan)
sesuai dengan karakter kebijakannya.
Tepat kedua adalah tepat pelaksanaannya.
Ada tiga lembaga yang menjadi pelaksana
kebijakan, yaitu pemerintah, kerjasama
pemerintah dengan swasta, atau implementasi
kebijakan yang di swastakan.
Tepat ketiga adalah tepat target.
Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama,
apakah target yang diintervensi sesuai dengan
yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang
tindih dengan intervensi kebijakan lain, atau
tidak bertentangan denga intervensi kebijakan
lain. Kedua apakah targetnya dalam kondisi
siap untuk diintervensi dengan kebijakan lain
atau tidak. Ketiga, apakah intervensi
implementasi kebijakan bersifat baru atau
memperbarui
implementasi
kebijakan
sebelumnya.

15

Makmur, Efektivitas Kebijakan Lembaga
Pengawasan, (Bandung: Refika Aditama,
2011), hlm. 6.

16

Riant Nugroho, Op.Cit., hlm. 650.
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Tepat keempat adalah tepat lingkungan.
Ada dua lingkungan yang paling menentukan
yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi
diantara lembaga perumus kebijakan dan
pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang
terkait.
Tepat yang kelima adalah tepat proses.
Secar umum, implementasi kebijakan publik
terdiri dari tiga proses yaitu:
1. Policy Acceptance, dalam hal ini publik
memahami kebijakan sebagai suatu aturan
main yang diperlukan di masa depan, di sisi
lain pemerintah memahami kebijakan
sebagai
suatu
tugas
yang
harus
dilaksanakan.
2. Policy Adoption, dalam hal ini publik
memahami kebijakan sebagai suatu aturan
main yang diperlukan di masa depan, di sisi
lain pemerintah menerima kebijakan
sebagai
suatu
tugas
yang
harus
dilaksanakan.
3. Policy Readiness, dalam hal ini publik siap
melaksanakan atau menjadi bagian dari
kebijakan, di sisi lain birokrat siap menjadi
pelaksana kebijakan.
Penelitian ini menggunakan konsep 3
“Tepat”
untuk
mengetahui
efektivitas
penerbitan
SBSN
sebagai
instrumen
pembiayaan APBN. Konsep 3 “Tepat” tersebut
yaitu:
1. Tepat Kebijakan untuk mengetahui apakah
kebijakan penerbitan Sukuk Negara dapat
menjadi
solusi
bagi
permasalahan
kebutuhan pembiayaan APBN,
2. Tepat Pelaksanaannya untuk mengetahui
sejauh mana peran para pembuat kebijakan
dan stakeholders dalam pengelolaan Sukuk
Negara
3. Tepat Target untuk mengetahui apakah
kebijakan penerbitan Sukuk Negara tidak
tumpang
tindih
dengan
kebijakan
pembiayaan lainnya yang telah ada seperti
pinjaman lansung dan penerbitan Surat
Utang Negara (SUN).
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merupakan sebuah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun
perilaku yang dapat diamati. Metode ini
digunakan karena pendekatan kualitatif
deskriptif dinilai dapat memberikan hasil yang
maksimal dari tujuan penelitian yang hendak
dicapai. Penelitian ini menganalisis penerbitan
SBSN yang telah dilaksanakan sejak Agustus
2008 hingga November 2016 untuk mengetahui
kesesuaian implementasi penerbitan SBSN
dengan tujuan utama penerbitan SBSN
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN. Selain itu,
penelitian ini juga melakukan evaluasi terhadap
dampak dari penerbitan SBSN secara umum.
Teknik
yang
digunakan
dalam
pengumpulan data pada penelitian ini
mencakup observasi, partisipasi pasif dan
wawancara dengan pejabat terkait di
Direktorat
Pembiayaan
Syariah
untuk
mendapatkan data primer serta analisis
dokumen untuk mendapatkan data sekunder.
Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Mengumpulkan informasi profil Direktorat
Pembiayaan Syariah, Ditjen Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko, Kementerian
Keuangan, seperti latar belakang, visi dan
misi, struktur organisasi, tugas pokok dan
fungsi, dan sebagainya.
2. Mengumpulkan data terkait implementasi
penerbitan SBSN, data utang termasuk data
penerbitan Surat Utang Negara dan
pinjaman langsung dari tahun 2008 s.d.
2016.
3. Mengumpulkan data terkait dampak
implementasi penerbitan SBSN.
4. Membandingkan
data
implementasi
penerbitan SBSN dengan teori kebijakan
publik.
5. Membuat kesimpulan atas implementasi
penerbitan SBSN.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Implementasi Penerbitan Sukuk Negara

Penelitan ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada
Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan yang memiliki tugas
pokok sebagai bagian dari pengelola Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk
Negara. Bogdan dan Taylor dalam Moleong
(2010) menjelaskan bahwa metode kualitatif

Inisiasi penerbitan Sukuk Negara sebagai
instrumen pembiayaan defisit anggaran
sebenarnya telah ada beberapa tahun sebelum
pengesahan UU SBSN pada tahun 2008.
Pemerintah telah mengundang berbagai pihak
diantaranya: para ulama yang menguasai fiqh
muamalah baik dari Indonesia, Malaysia,
maupun Timur Tengah, praktisi perbankan
nasional dan internasional serta ahli hukum
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tata negara maupun perdata. Para pihak
tersebut memberikan pendapat mengenai
peluang penerbitan Sukuk Negara di Indonesia
dari berbagai sisi keahlian. Berbagai pihak
tersebut sependapat bahwa Indonesia sangat
potensial bagi pengembangan Sukuk Negara
dengan beberapa alasan diantaranya bahwa
Indonesia membutuhkan instrumen keuangan
yang dapat menjadi pendorong pembangunan
infrastruktur
selain
sebagai
instrumen
pembiayaan defisit anggaran.
Sebagai suatu kebijakan pemerintah,
penerbitan Sukuk Negara membutuhkan
landasan hukum agar kebijakan tersebut
menjadi sah (legitimate). Pada saat itu
Pemerintah belum memiliki landasan hukum
untuk menjembatani penerbitan Sukuk Negara.
Saat itu yang telah ada adalah Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang
Negara (UU SUN) dan belum mengatur
penerbitan surat berharga yang mengikuti
prinsip-prinsip
hukum
Islam
(syariah).
Beberapa
pihak
mengusulkan
untuk
mengamandemen UU SUN agar dapat
mengakomodasi penerbitan Sukuk Negara.
Namun usulan tersebut akhirnya tidak
diteruskan karena dalam penerbitan Sukuk
Negara banyak persolan yang perlu diatur.
Sehingga apabila UU SUN diamandemen
dikahawatirkan justru akan mengaburkan
pengaturan penerbitan Surat Utang Negara
karena pasal yang mengatur penerbitan Sukuk
Negara menjadi lebih dominan dibandingkan
substansi sebelumnya.
Akhirnya, Pemerintah sepakat untuk
menyusun suatu Rancangan Undang-Undang
(RUU) mengenai pengelolaan Sukuk Negara
pada akhir tahun 2007. Pemerintah memahami
bahwa karakteristik Sukuk Negara berbeda
dengan instrumen keuangan konvensional
lainnya. Dalam penyususan RUU tersebut,
Pemerintah melibatkan berbagai pihak agar
pada saat RUU disahkan tidak bertentangan
dengan hukum positif yang telah berlaku di
Indonesia dan sejalan dengan prinsip-prinsip
syariah.
Beberapa
hal
yang
memerlukan
pengaturan
khusus
dan
perlu
untuk
diakomodasi dalam RUU tersebut antara lain:
a. Penggunaan akad-akad (kontrak) yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Sukuk Negara berbeda dengan obligasi, di
mana Sukuk Negara merupakan instrumen
investasi dan obligasi merupakan surat
pernyataan utang. Sebagai instrumen
investasi, penyusunan kontrak (akad) dalam

transaksi Sukuk Negara harus sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Beberapa akad yang
dapat diterapkan dalam penerbitan Sukuk
Negara antara lain: Ijarah, Murabahah,
Istishna’,
Musyarakah,
Mudharabah,
Wakalah dan lain-lain.
b. Penggunaan Barang Milik Negara (BMN)
sebagai dasar penerbitan Sukuk Negara.
Dalam melakukan penerbitan sukuk,
Pemerintah memerlukan suatu dasar
penerbitan berupa transaksi suatu aset
(underlying asset) yang jenisnya disesuaikan
dengan jenis struktur atau akad yang
digunakan. Pengaturan ini bertujuan agar
aset-aset negara yang dijadikan underlying
asset tetap aman kepemilikannya.
c. Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN. Dalam
praktik internasional, penerbitan sukuk
biasanya dilakukan oleh entitas atau badan
hukum tersendiri yang disebut sebagai
special purpose vehicle (SPV) yang didirikan
secara khusus untuk menerbitkan Sukuk
Negara. Badan hukum berupa SPV ini belum
diatur dalam hukum posistif di Indonesia. Di
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan Perseroan Terbatas (PT)
merupakan bentuk badan hukum yang telah
dikena. Namun kedua jenis badan hukum ini
kurang sesuai dengan bentuk SPV, sehingga
diperlukan pengaturan khusus di dalam
RUU.
d. Wali Amanat. Dalam international best
practice, investor sukuk atau pemegang
sukuk
(sukuk
holders)
biasanya
memerlukan pihak yang dapat bertindak
mewakili kepentingannya yang disebut
sebagai wali Amanat. Pada praktiknya, SPV
biasanya juga bertindak sebagai Wali
Amanat untuk kepentingan sukuk holders.
Sama dengan SPV, sampai saat ini belum ada
hukum Indonesia yang mengatur mengenai
wali Amanat (Trust Law) sehingga
ketentuan ini perlu diatur secara khusus
dalam RUU SBSN.
RUU SBSN disahkan menjadi undangundang pada tanggal 7 Mei 2008 dengan
diterbitkannya UU Nomor 19 Tahun 2008
tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
UU tersebut menjadi landasan hukum utama
dalam penerbitan Sukuk Negara.
Implementasi kebijakan penerbitan Sukuk
Negara sebagai intrumen pembiayaan defisit
APBN pertama kali terjadi pada tanggal 26
Agustus 2008 dengan diterbitkannya Sukuk
Negara seri Ijarah Fixed Rate (IFR) 001 senilai
Rp2,71 triliun dan seri IFR 002 senilai Rp1,98
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triliun. Sukuk ini menggunakan struktur akad
Ijarah Sale and Lease Back serta menggunakan
underlying asset berupa BMN yang terdiri dari
tanah dan bangunan yang dimiliki oleh
Pemerintah. Penerbitan Sukuk ini melibatkan
berbagai pihak antara lain: Agen Penjual yang
terdiri dari 5 bank dan 8 perusahaan sekuritas,
Bank Indonesia sebagai agen penatausahaan
Surat Berharga Negara, Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI), dan lain-lain.
Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke
tahun terus mengalami peningkatan, sesuai
dengan perkembangan dan strategi yang
diterapkan dalam APBN. Untuk menutup defisit

APBN yang terus meningkat, Pemerintah
melakukan pengembangan berbagai instrumen
SBSN.
Berdasarkan data dari DPS diketahui
bahwa sampai dengan 1 November 2016
Pemerintah telah menerbitkan Sukuk Negara
senilai Rp565,42 triliun. Sebagai dari Sukuk
tersebut telah jatuh tempo senilai Rp161,45
triliun. Sehingga Sukuk Negara yang belum
jatuh tempo dan berada di tangan investor
(outstanding) senilai Rp411,03 triliun.

Gambar 4
Realisasi Penerbitan Sukuk Negara per 1 November 2016

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2016
Selama kurun waktu 8 tahun, Pemerintah
telah mengembangkan berbagai seri SBSN.
Pengembangan seri SBSN tersebut bertujuan
untuk mengembangkan pasar SBSN dengan
menciptakan seri-seri SBSN sesuai dengan
preferensi investor dan pengelolaan portofolio
SBSN.
Pemerintah sampai dengan tahun 2016
telah menerbitkan 7 seri SBSN. Ketujuh seri
SBSN tersebut masing-masing memiliki
karakteristik yang berbeda dan diterbitkan oleh
Pemerintah dengan sistem yang berbeda pula.
Beberapa seri SBSN seperti seri IFR, PBS dan

SPNS diterbitkan oleh Pemerintah secara rutin
setiap dua minggu melalui sistem lelang yang
dikelola oleh Bank Indonesia. Para peserta
lelang yang bertindak sebagai investor atau
wakil investor mengajukan penawaran lelang
(bidding) melalui sistem BI-SSSS (Bank
Indonesia-Scripless Securities Settlemen System)
Untuk seri IFR penerbitannya berhenti sampai
dengan tahun 2012 dan digantikan oleh seri
PBS.
Pemerintah juga menerbitkan SBSN
melalui sistem bookbuilding, yaitu investor
memesan pembelian SBSN melalui Agen
Penjual atau Joint Lead Managers yang telah
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ditunjuk oleh Pemerintah dalam kurun waktu
tertentu. Pemesanan ini kemudian disampaikan
kepada Pemerintah dan menentukan pihakpihak yang pembeliannya diterima oleh
Pemerintah. Beberapa seri yang diterbitkan
melalui sistem ini adalah SR, ST, dan SNI.
Sistem lain yang digunakan adalah private
placement, yaitu sistem penempatan langsung
dari para investor kepada Pemerintah. Sistem

Seri SBSN
Ijarah Fixed
Rate (IFR)

Jenis
Investor

ini untuk memberikan fasilitas kepada para
investor yang ingin melakukan penempatan
investasinya kepada Pemerintah tanpa melalui
sistem lelang atau bookbuilding. Beberapa seri
yang menggunakan sistem ini adalah SDHI dan
SPNS-NT. Adapun perbandingan seri-seri SBSN
berdasarkan jenis investor, tenor, tradeability,
serta pemanfaatan dana hasil penerbitan
(proceeds) disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Perbandingan Seri-seri SBSN
Tenor
TradeStruktur
ability
Akad

Korporasi Menengah
s.d. Panjang
(3-15 tahun)
Individu
Menengah
WNI
(3-4 tahun)

Tradeable

Sukuk Negara
Indonesia (SNI)
atau Global
Sukuk

Korporasi
Internasio
nal

Menengah
s.d. Panjang
(3 -15
tahun)

Tradeable

Sukuk Dana
Haji Indonesia
(SDHI)
Surat
Perbendaharaan
Negara-Syariah
(SPN-S)
Project Based
Sukuk (PBS)

Kementeri
an Agama

Menengah
(3-5 tahun)

NonTradeable

Korporasi

Pendek (s.d.
1 tahun)

Tradeable

Ijarah Sale
and Lease
Back

Korporasi

Tradeable

Ijarah Asset
to be Leased

SPNS- Non
Tradeable (NT)

Korporasi

Menengah
s.d. Panjang
(3 -15
tahun)
Pendek (s.d.
1 tahun)

NonTradeable

Sukuk
Tabungan

Individu
WNI

Menengah
(2 tahun)

NonTradeable

Ijarah Sale
and Lease
Back
Wakalah

Sukuk Negara
Ritel (SR)

Tradeable

Ijarah Sale
and Lease
Back
Ijarah Sale
and Lease
Back dan
Ijarah Asset
to be Leased
Ijarah Sale
and Lease
Back, Ijarah
Asset to be
Leased dan
Wakalah
Ijarah al
Khadamat

Jenis
Pemanfaatan
Underlying
Proceeds
Asset
BMN
Pembiayaan
Defisit APBN
BMN dan
Pembiayaan
proyek
Defisit APBN dan
pemerintah pembiayaan
pembangunan
proyek
pemerintah
BMN dan
Pembiayaan
proyek
Defisit APBN dan
pemerintah pembiayaan
pembangunan
proyek
pemerintah
Jasa
Pembiayaan
Layanan
Defisit APBN
Haji
BMN
Pembiayaan
Defisit APBN
BMN dan
Pembiayaan
proyek
pembangunan
pemerintah proyek
pemerintah
BMN
Pembiayaan
Defisit APBN
BMN dan
Pembiayaan
proyek
pembangunan
pemerintah proyek
pemerintah

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2016 diolah
Pada praktiknya, Sukuk Negara yang
diterbitkan dengan metode lelang terutama seri
PBS menjadi seri Sukuk Negara yang
diterbitkan dalam jumlah terbanyak. Realisasi
penerbitan SBSN seri PBS sampai dengan 1

November 2016 mencapai Rp153,98 triliun
atau 37,28% dari total penerbitan. Realisasi
penerbitan tiap seri SBSN disajikan pada
Gambar 5.
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Gambar 5
Realisasi Penerbitan SBSN per Seri s.d. 1 November 2016

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2016
4.2. Efektivitas Penerbitan SBSN sebagai
Instrumen Pembiayaan APBN

bertumpu pada penerbitan Surat Utang Negara
dan utang secara langsung kepada lender.

Efektivitas penerbitan SBSN sebagai
instrumen pembiayaan APBN dapat dianalisa
dengan menggunakan teori 5 (lima) tepat yang
dikemukakan oleh Matland dalam Nugroho
(2011),
yaitu:
tepat
kebijakan,
tepat
pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan dan
tepat proses. Penelitian ini menggunakan tiga
kriteria tepat saja, yaitu: tepat kebijakan, tepat
pelaksanaan dan tepat target dengan
pertimbangan sudah cukup untuk mengetahui
efektivitas penerbitan SBSN sebagai instrumen
pembiayaan APBN.

Adanya SBSN memberikan ruang bagi
Pemerintah,
apabila
diperlukan,
untuk
menambah defisit sesuai dengan batas yang
telah ditentukan. Penambahan ruang defisit
tersebut disebabkan karena penerbitan SBSN
memberikan penambahan basis investor yang
berbeda bila dibandingkan dengan SUN.
Beberapa jenis investor yang berbeda
diantaranya investor dari industri keuangan
syariah baik domestik maupun internasional
yang saat ini sedang berkembang. Selain itu,
SBSN juga menarik minat investor internasional
terutama dari negara-negara Timur Tengah
yang tergabung dalam Gulf Council Cooperation
(GCC). Investor ini sebelumnya belum
tersentuh oleh penerbitan SUN karena investor
GCC memiliki preferensi instrumen tersendiri.
Investor GCC menjadi investor potensial
terutama untuk penerbitan Global Sukuk
dengan denominasi USD. Kontribusi investor
GCC dalam setiap penerbitan Global Sukuk ratarata mencapai 30% dari total penerbitan.

Dimensi pertama untuk mengetahui
efektivitas kebijakan penerbitan SBSN untuk
pembiayaan APBN adalah tepat kebijakan.
Tepat kebijakan digunakan untuk menjawab
pertanyaan apakah kebijakan penerbitan SBSN
telah sesuai dengan masalah utama yang ingin
dipecahkan berupa adanya diversifikasi
instrumen
pembiayaan
APBN.
Adanya
diversifikasi instrumen pembiayaan APBN
memberikan alternatif kepada Pemerintah
dalam membiayai defisit anggaran yang
mengalami kecenderungan peningkatan setiap
tahunnya.
Implementasi penerbitan SBSN saat ini
dapat memecahkan masalah utama dalam
memperoleh alternatif sumber pembiayaan
defisit APBN. Indikatornya dapat dilihat bahwa
sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2008,
SBSN sampai saat ini terus digunakan
Pemerintah sebagai instrumen pembiayaan
defisit APBN bersama instrumen pembiayaan
lainnya. Melalui penerbitan SBSN, sumber
pembiayaan defisit APBN tidak hanya

Dampak perkembangan industri keuangan
syariah telah mendorong tumbuhnya investor
individu yang memiliki preferensi investasi
pada instrumen investasi berbasis syariah.
Kebutuhan ini tentu menjadi peluang bagi
Pemerintah untuk mengembangkan basis
investor terutama investor ritel (individu)
khusus Warga Negara Indonesia. Total
penerbitan Sukuk Negara untuk investor ritel
(berseri SR dan ST) mencapai sekitar Rp77
triliun.
Selain diminati oleh industri keuangan
syariah, SBSN juga diminati oleh industri
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keuangan konvensional seperti perbankan,
asuransi, reksadana, serta dana pensiun baik
domestik maupun internasional. Berdasarkan
data dari Direktorat Pembiayaan Syariah,
sampai saat ini investor dari industri keuangan
konvensional masih mendominasi kepemilikan
Sukuk Negara. Hal ini disebabkan karena
sampai saat ini porsi keuangan konvensional
masih jauh lebih besar dari keuangan syariah,
sehingga memerlukan instrumen investasi dan
likuiditas yang lebih banyak. Pada tahun 2016,
kepemilikan industri keuangan konvensional
terhadap Sukuk Negara yang beredar di pasar
sekunder mencapai sekitar 90%.
Dimensi
kedua
untuk
mengetahui
efektivitas kebijakan penerbitan SBSN untuk
pembiayaan APBN adalah tepat pelaksanaan.

Indikator terkait hal ini dapat dilihat dari
kerjasama antar pihak yang berperan serta
dalam implementasi kebijakan. Kebijakan
penerbitan SBSN merupakan rangkaian
kegiatan yang dimulai dari proses penerbitan
SBSN sampai dengan jatuh tempo. Kerjasama
antar pihak yang berperan dalam penerbitan
SBSN sangat diperlukan, tidak hanya para pihak
yang terikat kontrak sesuai dengan struktur
SBSN, namun juga institusi-institusi lain di luar
perikatan kontrak seperti DPR, BI, institusi
pasar modal dan institusi internal di
Kementerian Keuangan yang menyiapkan
regulasi dan underlying asset. Para pihak yang
terlibat dalam penerbitan SBSN dan perannya
masing-masing diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Para Pihak dan Perannya dalam Penerbitan SBSN
Nama Pihak

Peran

DPR

Legislator

DJPPR

Obligor atau Originator

DSN-MUI

Syariah Advisor

SPV

Penerbit SBSN dan Wali
Amanat

BI

Agen Penatausaha SBSN

Investor

Pemegang SBSN

Ditjen
Anggaran
Kementerian Keuangan
Ditjen Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
Kementerian /Lembaga

Menyediakan
underlying
asset
berupa
proyek
pemerintah
Menyediakan
underlying
asset berupa BMN
Pengelola underlying asset

Konsultan Hukum

Konsultansi hukum

Peserta Lelang SBSN

Investor
investor

atau

Agen Penjual atau Joint
Lead Managers

Penjual
investor

SBSN

perantara
kepada

Keterangan
Menetapkan UU APBN termasuk besaran defisit
anggaran dan menyetujui BMN yang digunakan
sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN
DJPPR mewakili Pemerintah sebagai penanggung
jawab penerbitan SBSN termasuk pengelolaan
pembayaran imbalan dan pokok investasi ketika jatuh
tempo
Memberikan fatwa dan opini syariah terkait
penerbitan SBSN
SPV mempunyai peran ganda: wakil Pemerintah
sebagai perusahaan penerbit SBSN dan wali amanat
untuk mewakili kepentingan investor
Membantu Pemerintah dalam penerbitan SBSN dan
menatausahakan SBSN
Berkewajiban menyetorkan dana investasi dan
berhak memperoleh pembayaran imbalan dan pokok
investasi ketika jatuh tempo
Melakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang akan
digunakan sebagai underlying asset.
Melakukan seleksi terhadap BMN yang akan
digunakan sebagai underlying asset.
Melakukan pengelolaan underlying asset baik berupa
BMN maupun proyek.
Melakukan uji tuntas (due dilligence) underlying asset,
membantu pembuatan dokumen hukum, memberi
saran terhadap pemerintah
Melakukan pembelian SBSN melalui sistem lelang baik
untuk dirinya sendiri atau menjadi perantara bagi
investor
Membantu pemerintah dalam memasarkan SBSN
kepada investor

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2016 diolah
Para pihak yang terlibat proses penerbitan
SBSN yang berjalan selama ini, dapat
melaksanakan kerjasama sesuai dengan
perannya masing-masing. Penerbitan SBSN
yang terlaksana dengan baik dan sesuai dengan
target yang ditetapkan oleh Pemerintah

merupakan indikator terjadinya hubungan
kerjasama yang baik antar pihak yang berperan
dalam penerbitan SBSN. Tanpa adanya kerja
sama dari para pihak, keberlanjutan penerbitan
Sukuk Negara dapat terhambat. Sebagai contoh
apabila Kementerian Keuangan c.q. Ditjen
Kekayaan Negara tidak berhasil menyediakan
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underlying asset berupa Barang Milik Negara,
penerbitan Sukuk Negara dapat terhambat.
Dimensi
ketiga
untuk
mengetahui
efektivitas kebijakan penerbitan SBSN untuk
pembiayaan APBN adalah tepat target.
Indikator yang diukur dalam tepat target
adalah kesesuaian antara tujuan penerbitan
SBSN dengan implementasi kebijakan yang
telah dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 4 UU
Nomor 19 tahun 2008, SBSN diterbitkan
dengan tujuan untuk membiayai APBN
termasuk membiayai pembangunan proyek.
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa
tujuan penerbitan SBSN terimplementasikan
dalam seri-seri SBSN yang diterbitkan. Untuk
tujuan pembiayaan APBN secara umum
diterbitkan seri Sukuk Negara seperti IFR, SR,
SNI, SDHI, SPNS, dan SPNS-ST. Namun dalam
perkembangannya, SBSN seri SR dan SNI
diterbitkan untuk membiayai pembangunan
proyek infrastruktur. Adapun sukuk seri PBS
sejak awal diterbitkan untuk mendukung
pembiayaan pembangunan proyek pemerintah.
Dalam rangka mendukung pengembangan
Sukuk Negara yang digunakan untuk
membiayai pembangunan proyek, Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan
Proyek melalui Penerbitan SBSN. PP tersebut
mengatur koordinasi antar unit Pemerintah

baik internal Kementerian Keuangan maupun
eksternal Kementerian Keuangan seperti Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
Kementerian/
Lembaga,
dan
lain-lain.
Pengaturan koordinasi tersebut dilakukan
untuk memetakan peran masing-masing unit
guna mendukung pembiayaan proyek melalui
penerbitan SBSN.
Sukuk seri PBS yang digunakan untuk
mendukung pembiayaan pembangunan proyek
pemerintah ada dua jenis, yaitu:
1. Project Underlying Sukuk, di mana proyek
infrastruktur yang tercantum dalam
dokumen APBN digunakan sebagai dasar
transaksi. Hasil penerbitan Sukuk Negara
(proceeds) akan digunakan untuk mengganti
dana yang telah dikeluarkan (revolving).
2. Project Financing Sukuk (PFS), di mana
proyek infrastruktur yang akan dibiayai
melalui penerbitan Sukuk Negara diusulkan
oleh Kementerian/ Lembaga melalui proses
pengusulan proyek sesuai mekanisme
APBN. Proyek infrastruktur tersebut baru
dapat dibiayai melalui penerbitan Sukuk
Negara setelah tercantum dalam dokumen
APBN, sehingga sumber pembiayaan proyek
tersebut hanya bersumber dari Sukuk
Negara
(earmarked).
Perkembangan
penerbitan PFS dari waktu ke waktu
disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Pagu dan Jenis Proyek yang Dibiayai dengan PFS
Tahun

Pagu (triliun)

Jenis proyek

2013

Rp 0,7

Pembangunan jalur ganda rel KA

2014

Rp 1,371

Pembangunan jalur ganda rel KA, pembangunan asrama haji

2015

Rp 7,135

Pembangunan jalur elevated track KA, pembangunan kampus UIN,
pembangunan/reha KUA dan balai nikah

2016

Rp 13,677

Pembangunan jalur ganda dan jalur layang rel KA, pembangunan
jalan dan flyover lintas Sumatera, pembangunan kampus UIN,
asrama haji dan KUA.

2017

Rp 16,76

Penyelenggaraan jasa perkeretaapian, pembangunan jalan dan
sumber daya air, pembangunan kampus UIN, asrama haji dan KUA.

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2016 diolah
Seiring dengan kebijakan Pemerintah
untuk
meningkatkan
pembangunan
infrastruktur di seluruh tanah air, peran SBSN
PBS di masa depan akan terus meningkat.
Kemampuan SBSN PBS untuk membiayai
proyek-proyek infrastruktur yang berskala
besar sangat potensial yang terlihat dari hasil
penerbitan SBSN PBS setiap tahun.

Penerbitan SBSN saat ini telah menjadi
instrumen pembiayaan tambahan, selain
instrumen pembiayaan yang telah ada
sebelumnya yaitu Surat Utang Negara dan
pinjaman langsung. Meskipun merupakan
instrumen baru, keberadaan SBSN tidak
tumpang tindih dengan instrumen pembiayaan
lainnya. Justru SBSN semakin memperkuat
kemampuan Pemerintah dalam membiayai
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defisit anggarannya. Saat ini penerbitan SBSN
lebih difokuskan untuk pembiayaan proyekproyek pemerintah, sedangkan penerbitan SUN
lebih difokuskan untuk pembiayaan umum
APBN. Pemerintah mempunyai banyak pilihan
dalam menentukan kombinasi instrumen
pembiayaan sehingga Pemerintah dapat
mengupayakan
biaya
utang
seminimal
mungkin.
Implementasi SBSN yang sampai saat ini
berjalan menghasilkan beberapa dampak
positif. Beberapa dampak tersebut antara lain:
1. Mendorong pertumbuhan industri keuangan
syariah nasional
Beberapa peneliti telah mengemukakan
relevansi
penerbitan
SBSN
dengan
perkembangan industri keuangan syariah.
Azwar
(2014)
menyebutkan
bahwa
kepemilikan sukuk negara domestik pada
perbankan syariah berpengaruh positif dan
signifikan terhadap rasio nilai total
pembiayaan perbankan syariah terhadap
GDP. Rasio tersebut merupakan indikator
yang mengukur perkembangan perbankan
syariah.
2. Meningkatkan
porsi
infrastruktur APBN

pembiayaan

Penerbitan seri-seri Sukuk Negara yang
menggunakan underlying asset berupa
proyek infrastruktur meningkatkan ruang
fiskal APBN. Pendanaan pembangunan
infrastruktur yang seharusnya berada pada
pos Belanja Negara ditarik sebagian ke pos
Pembiayaan. Hal ini menambah ruang di pos
Belanja Negara untuk dimanfaatkan dalam
pembiayaan infrastruktur lainnya. Dengan
begitu, dalam satu tahun anggaran akan
semakin banyak proyek Pemerintah yang
dapat dibiayai baik dari pos Belanja maupun
pos Pembiayaan.
3. Mendorong tertib pengelolaan BMN dan
proyek infrastruktur Pemerintah
Penyediaan
underlying
asset
dalam
penerbitan SBSN dalam bentuk BMN telah
mendorong tertib administrasi pengelolaan
BMN. Underlying asset berupa BMN yang
akan digunakan dalam penerbitan SBSN
disyaratkan dalam kondisi bersih dari
sengketa kepemilikan (clean) dan memiliki
dokumen pendukung yang lengkap (clear).
Persyaratan
ini
telah
mendorong
Kementerian/ Lembaga untuk menyediakan
kelengkapan administrasi tersebut, sehingga
BMN berstatus clean and clear. Pengelolaan
proyek infrastruktur oleh Kementerian/

Lembaga juga menjadi lebih tertib terutama
dalam hal progress pelaksanaan proyek dan
penarikan dana sesuai yang direncanakan.
Penyelesaian proyek sesuai jadwal yang
telah ditentukan merupakan persyaratan
syariah yang diatur dalam struktur akad
yang digunakan. Penyelesaian proyek yang
tidak
tepat
waktu
menimbulkan
ketidaksesuaian dengan kontrak yang telah
diatur, sehingga harus dicegah agar tidak
menimbulkan konsekuensi hukum yang
lebih kompleks.
4. Menambah alternatif instrumen investasi
Sejalan dengan perkembangan ekonomi,
industri keuangan maupun non keuangan
dan
individu
masyarakat
Indonesia
memerlukan instrumen investasi untuk
meningkatkan nilai aset yang dimiliki.
Penerbitan
SBSN
akan
memberikan
tambahan instrumen investasi bagi pihakpihak yang memiliki surplus dana. SBSN
menjadi sangat menarik karena dijamin
pembayarannya oleh Pemerintah, sehingga
dapat dikatakan sebagai instrumen investasi
bebas risiko (zero risk). Selain itu, sebagai
instrumen investasi yang berdasarkan
prinsip syariah, SBSN menjadi alternatif
investasi bagi masyarakat Indonesia yang
memiliki keinginan untuk berinvestasi
sesuai dengan tuntunan agama Islam.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan paparan di atas, beberapa
kesimpulan yang dapat diambil antara lain:
1. Peran SBSN sebagai intrumen pembiayaan
APBN dari waktu ke waktu menunjukkan
peningkatan yang signifikan. Hal ini
ditunjukkan dengan jumlah realisasi
penerbitan
SBSN
yang
meningkat.
Persentase nilai SBSN terhadap instrumen
pembiayaan lainnya seperti SUN dan
pinjaman langsung juga meningkat.
2. SBSN
yang
merupakan
instrumen
pembiayaan APBN telah berjalan dengan
efektif. Hal ini ditinjau dari tiga dimensi
ketepatan, yaitu: tepat kebijakan, tepat
pelaksanaan dan tepat target.
3. Berdasarkan dimensi ketepatan kebijakan,
implementasi penerbitan SBSN dapat
memecahkan permasalahan utama dalam
memperoleh alternatif sumber pembiayaan
defisit APBN. Sejak diterbitkan pertama kali
pada tahun 2008, SBSN selalu digunakan
Pemerintah sebagai instrumen pembiayaan
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defisit APBN bersama dengan instrumen
pembiayaan lainnya.
4. Berdasarkan
dimensi
ketepatan
pelaksanaan, para pihak yang terlibat dalam
implementasi kebijakan dapat menjalankan
perannya
masing-masing
sehingga
penerbitan SBSN dapat terlaksana.
5. Berdasarkan dimensi ketepatan target,
penerbitan SBSN telah berfungsi sebagai
instrumen
yang
digunakan
untuk
membiayai defisit umum APBN maupun
pembiayaan pembangunan proyek-proyek
pemerintah. Hal ini telah sesuai dengan
tujuan penerbitan SBSN berdasarkan pasal 4
UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN.
6. Implementasi penerbitan SBSN juga
memberikan beberapa dampak yang
bermanfaat bagi perekonomian Indonesia,
antara lain: mendorong pertumbuhan
industri
keuangan
syariah
nasional,
meningkatkan
porsi
pembiayaan
infrastruktur APBN, mendorong tertib
pengelolaan BMN dan proyek infrastruktur
Pemerintah, dan menambah alternatif
instrumen investasi.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Implementasi penerbitan SBSN dapat
ditinjau dari berbagai sudut pandang teori yang
ada. Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas
penerbitan SBSN dan belum mengkaji secara
lebih mendalam mengenai aspek efisiensi
implementasi penerbitan SBSN. Penelitian
lanjutan masih diperlukan terutama mengenai
sisi
efisiensi
penerbitan
SBSN
bila
dibandingkan dengan instrumen pembiayaan
lainnya. Hal ini dapat menjadi masukan
berharga bagi pengambil kebijakan dalam
menentukan komposisi sumber pembiayaan
sehingga diperoleh biaya utang yang paling
efisien.
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1. PENDAHULUAN
Skema belanja bantuan sosial lahir dari
munculnya golongan masyarakat miskin (poor
society) sebagai dampak ketidakmampuan individu
atau keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan
nya untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi
Negara. Dalam kondisi tersebut, negara harus
melindungi masyarakat dari situasi yang
menyebabkan kerentanan melalui pendekatan
sistem perlindungan sosial. Salah satu cara yang
dilakukan adalah melaksanakan penyaluran
bantuan sosial yang dapat menjamin individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar
dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.
Hal ini mengingat prinsip dasar perlindungan
adalah memberikan perlindungan yang bersifat
dasar untuk menjaga harkat dan martabat manusia
yang memungkinkan seseorang dapat memenuhi
kebutuhan fisik dasar dalam berproduksi secara
sosial dan ekonomi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,
persentase jumlah penduduk miskin pada tahun
2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22% dari
keseluruhan penduduk Indonesia. Jumlah ini
meningkat sebesar 0,26% atau 0,86 juta orang
dibandingkan dengan kondisi tahun 2014. Jumlah
penduduk miskin di Indonesia terendah dicapai
pada bulan September 2014 sebesar 10,96% atau
sebanyak 27,73 juta orang. Secara rata-rata tren
penduduk miskin di Indonesia selama kurun waktu
(lima) 5 tahun tidak berubah (konstan) pada
kisaran 11% dari keseluruhan penduduk Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan
sosial masyarakat yang telah digagas pemerintah
selama kurun waktu tersebut, belum memberikan
solusi terhadap penurunan penduduk miskin di
Indonesia.
Mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada
penerima saat ini dilakukan secara tunai.
Mekanisme ini dipilih karena keterbatasan
perbankan dalam menjangkau daerah terpencil.
Hingga tahun 2016, ekspansi layanan keuangan
sektor
perbankan
terhadap
masyarakat
menunjukkan bahwa sebanyak 68% dari 246,9 juta
penduduk Indonesia belum memiliki rekening
(account). Dari persentase tersebut, sebanyak
80,4% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke
atas tidak memiliki akun keuangan formal (OJK,
2016). Pada sisi lain penyaluran bantuan sosial
dengan tunai memiliki beberapa kelemahan, antara
lain: membutuhkan biaya untuk penyediaan uang
dalam bentuk fisik, adanya resiko kejahatan, resiko
kesalahan penghitungan, adanya biaya tambahan
untuk pengamanan (Yaqub et al., 2013 p.200), serta
1
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Donald J. Bogue, Principles of Demography, (New
York: John Wiley & Sons, 1969).

membuka peluang korupsi (Suhariyanto, 2013 p.
11).
Untuk mengatasi kelemahan tersebut di atas,
pemerintah telah melakukan piloting pembayaran
secara non tunai (cashless) dengan mengacu kepada
Peraturan
Menteri
Keuangan
No
254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial
pada Kementerian dan Lembaga. Pembayaran
bantuan sosial dilakukan dengan transfer ke
rekening atau menggunakan uang elektronik (emoney). Mekanisme ini telah dilakukan oleh banyak
negara di dunia. Beberapa keuntungan dengan
pembayaran non tunai antara lain mengurangi
waktu antrian di perbankan khususnya untuk
pengambilan atau transfer dana, mengurangi
jumlah perputaran uang secara fisik (Omotunde et
all, 2013. p 40-43), mengurangi korupsi kecil yang
terjadi pada level bawah (Tajudin, 2013).
Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi
lebih jauh keuntungan dan manfaat dari
pembayaran non tunai (cashless) pada belanja
bantuan sosial dengan menggali hal yang menjadi
faktor kesuksesan implementasi pembayaran non
tunai sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan
efisiensi penyaluran bantuan sosial.

2. KERANGKA TEORI
2.1. Kependudukan dan Perlindungan Sosial
Kependudukan (demografi) dalam arti sempit
dapat diartikan sebagai kajian penduduk, berkaitan
dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya.
Sedangkan dalam arti luas kependudukan/
demografi dapat diartikan sebagai ilmu yang
mempelajari secara statistik dan matematik tentang
besar, komposisi penduduk dan perubahannya (J.
Bougue,
1969).1
Dengan
demikian
ilmu
kependudukan dapat diartikan sebagai studi
tentang penduduk di dalam kerangka sosiologi dan
ada jalinannya dengan ekonomi, biologi dan ilmu
sosial yang lain.
Isu kependudukan telah lama menjadi
permasalahan global, Thomas Robert Malthus
(1766-1834) berpendapat bahwa pertambahan
jumlah penduduk yang tidak terkendali merupakan
ancaman besar bagi negara. Malthus melalui Silalahi
(2011) mengatakan bahwa jumlah penduduk
meningkat tidak terkendali mengikuti barisan ukur
(1, 2, 4, 8, dan seterusnya) sedangkan produksi
pangan bertambah menurut barisan hitung (1, 2, 3,
4, dan seterusnya) sehingga diprediksi manusia
akan mengalami kekurangan pangan tidak mampu
mencukupi ledakan penduduk. Pertumbuhan
penduduk dapat mendorong tetapi juga dapat
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sebagai penghalang bagi pertumbuhan ekonomi. Di
negara berkembang, pertumbuhan penduduk
tidaklah sejalan terhadap pembangunan, karena
ekonomi
negara
berkembang
memiliki
karakteristik seperti modal yang kurang, teknologi
masih sederhana, tenaga kerja kurang ahli, karena
itu pertumbuhan penduduk benar-benar dinggap
sebagai hambatan pembangunan ekonomi2
(Silalahi, 2011).

istilah perlindungan sosial; akan tetapi istilah yang
lebih sering digunakan di dunia internasional
adalah perlindungan sosial. ADB membagi
perlindungan sosial ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu:
(i) pasar tenaga kerja (labor markets); (ii) asuransi
sosial (social insurance); (iii) bantuan sosial (social
assitance); (iv) skema mikro dan area-based untuk
perlindungan bagi komunitas setempat; dan (v)
perlindungan anak (child protection).

Indonesia menganut konsep welfare state,
sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi
Republik Indonesia yang menghendaki peningkatan
kesejahteraan rakyat yang merata (berkeadilan
sosial). Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi
beberapa kurun waktu terakhir tidak dapat
mengarahkan kepada pemerataan kesejahteraan
rakyat. Beberapa penelitian menghasilkan bahwa
pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Sumbayak
dkk, 2015). Hal ini tercermin dalam survei yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dimana selama
kurun waktu satu dasawarsa terakhir tinggal
kemiskinan di Indonesia tidak beranjak dari 10%
dari jumlah penduduk Indonesia.

Michael von Hauff dalam “The Relevance of
Social Security for Economic Development” mengutip
kesepakatan dari the World Summit for Social
Development di Kopenhagen tahun 1995, bahwa
sistem jaminan sosial merupakan komponen
esensial dari perluasan pembangunan sosial dan
dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Lebih
rinci, deklarasi summit tersebut antara lain
mencanangkan “to develop and implement policies
which ensure that all persons enjoy adequate
economic and social protection in the event of
unemployment, sickness, during motherhood and
child-rearing, in the event of widowhood, disability
and in old age.”

Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk
miskin
pemerintah
membuat
program
perlindungan sosial yang memberikan bantuan
kepada masyarakat miskin untuk dapat memenuhi
kebutuhan primernya (basic needs). Barrientos dan
Shepherd (2003) menyatakan bahwa perlindungan
sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep
yang lebih luas dari jaminan sosial, lebih luas dari
asuransi sosial, dan lebih luas dari jejaring
pengaman sosial. Saat ini perlindungan sosial
didefinisikan sebagai kumpulan upaya publik yang
dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi
kerentanan, resiko dan kemiskinan yang sudah
melebihi batas (Conway et al.; 2000).
Asian Development Bank (ADB) menjelaskan
bahwa perlindungan sosial pada dasarnya
merupakan sekumpulan kebijakan dan program
yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan
kerentanan melalui upaya peningkatan dan
perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi
diri mereka dari bencana dan kehilangan
pendapatan; tidak berarti bahwa perlindungan
sosial merupakan keseluruhan dari kegiatan
pembangunan
di
bidang
sosial,
bahkan
perlindungan sosial tidak termasuk upaya
penurunan resiko (risk reduction). Lebih lanjut
dijelaskan bahwa istilah jaring pengaman sosial
(social safety net) dan jaminan sosial (social
security) seringkali digunakan sebagai alternatif

2

Bungaran Silalahi, Analisis Pengaruh Variabel
Kependudukan terhadap PDRB harga Konstan di
Kabupaten Jepara
(1986-2008). Skripsi.

Jaminan sosial umumnya dihubungkan dengan
hal-hal yang menyangkut kompensasi dan program
kesejahteraan yang lebih bersifat ‘statutory
schemes’. Penggunaan nomor identitas tunggal
penduduk pada sistem perlindungan sosial sangat
bermanfaat (Yohandarwati, dkk : 2003), antara lain:
(1) elemen-elemen data pada biodata dapat secara
langsung mendeteksi jati diri seseorang berkaitan
dengan potensi untuk mendapatkan perlindungan
dan jaminan sosial, (2) dokumen pelayanan
kependudukan, seperti KTP dapat dikaitkan
langsung untuk disertakan dalam program
perlindungan dan jaminan sosial, seperti
penerbitan dokumen polis asuransi, (3) tersedianya
informasi struktur penduduk (Contoh: Angka
Harapan Hidup) yang dapat digunakan untuk
membantu menetapkan suatu premi dari program
perlindungan dan jaminan sosial tertentu
(kesehatan, kematian, kecelakaan kerja, dan
pensiun).
2.2. Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja
pemerintah yang dialokasikan dalam APBN sebagai
upaya untuk melindungi masyarakat dari
kemungkinan
terjadinya
risiko
sosial,
meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau
kesejahteraan masyarakat yang bersifat produktif,
konsumtif, dan transfer.3 Pelaksanaan penyaluran
bantuan sosial dilakukan oleh beberapa
kementerian/ lembaga dalam bentuk program
(Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Diponegoro, 2011).
3

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
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simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia
pintar, dan program Indonesia sehat. Integrasi
mekanisme penyaluran bantuan sosial dengan
menggunakan
beberapa
program
tersebut
diwujudkan ke dalam tiga kartu yaitu Kartu
Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP),
dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS).4
Saat ini terdapat 20 pihak yang terlibat, yakni 11
kementerian yang terkait dengan pelaksanaan
program, dibantu dengan aparat pengawasan
seperti kejaksaan agung, TNI-Polri, Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa dan Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Program Kartu Indonesia Sehat (KIS)
ditujukan kepada penduduk miskin untuk
mendapatkan fasilitas kesehatan preventif,
pengobatan, rawat jalan maupun rawat inap melalui
klinik dan rumah sakit yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan. Pemerintah akan menalangi
pembayaran iuran BPJS Kesehatan penerima
bantuan sosial melalui Kementerian Kesehatan.
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang
merupakan kelanjutan dari program Bantuan Siswa
Miskin ditujukan kepada anak dari keluarga miskin
yang memiliki usia sekolah sampai dengan 18 tahun
dan bersekolah di tingkat formal (SD, SMP, dan
SMA) maupun non formal. Pelaksana program ini
adalah Kementerian Pendidikan dan Kementerian
Agama. Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS)
merupakan kelanjutan dari Program Keluarga
Harapan (PKH).
PKH merupakan program bantuan sosial yang
diberikan kepada rumah tangga sangat miskin
(RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang
terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18
tahun namun belum menyelesaikan pendidikan
dasar) dan/atau ibu hamil/ nifas. Tujuan utama dari
PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
terutama pada kelompok masyarakat miskin.
Dengan demikian agar pelaksanaan bantuan PKH
efektif, maka bantuan diterima oleh ibu atau wanita
dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga
yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau
kakak perempuan). Hal ini karena umumnya ibu
bertanggung jawab atas kesehatan, nutrisi dan
pendidikan anak-anaknya. Dalam pelaksanaannya
PKH merupakan program yang efektif dalam
membantu masyarakat tidak mampu khususnya
RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan
dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu
hamil dan balita.

4
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Besaran bantuan PKH dipengaruhi oleh
komposisi keluarga maupun tingkat pendidikan
anak, selanjutnya diterapkan Batas Maksimum dan
Minimum penerimaan dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:

-

Jika pembayaran terlalu tinggi, maka orang
akan tergantung pada program ini.

-

Jika pembayaran diberi dalam jumlah yang
sama ke semua keluarga, menjadi tidak adil bagi
kelurga yang memiliki anak banyak/ anak
bersekolah di tingkat yang lebih tinggi
mengingat pengeluargannya pun relatif lebih
besar dari keluarga kecil/ tidak terbebani biaya
sekolah.

-

Jika bantuan berdasar jumlah anak tanpa
batasan,
maka
dikhawatirkan
akan
menghambat
program
BKKBN
dalam
pngendalian kelahiran. Selain itu membuka
kesempatan kepada para penipu untuk
mengakui anak orang lain sebagai anaknya
untuk memperoleh pembayaran.

Sejak pelaksanaan PKH Tahun 2007, tercatat
perubahan besaran bantuan yang diberikan,
sebagai berikut:
Tabel 1. Lingkup Program Keluarga Harapan
Rincian Bantuan

2013

2016

A. Bantuan dana tetap

20072012
200.000

300.000

500.000

B. Bantuan untuk :
a. Anak hingga usia 5 thn
b. Ibu hamil /menyusui
c. Anak usia SD
d. Anak usia SMP
e. Anak usia SMA
f. Penyandang disabilitas
g. Lanjut usia > 70 tahun
Bant. minimal per tahun

800.000
800.000
400.000
800.000
600.000

1.000.000
1.000.000
500.000
1.000.000
800.000

1.000.000
1.000.000
450.000
750.000
1.000.000
3.600.000
2.400.000
950.000

2.200.000

2.800.000

3.700.000

Bant. maksimal per tahun

Sumber: Kementerian Sosial (Data diolah)
Hingga saat ini, mayoritas pembayaran PKH
dilakukan secara tunai melalui rekening bank. Studi
yang dilakukan oleh TNP2K dan Bappenas (2013),
menyatakan bahwa penerima bantuan PKH
memiliki kemajemukan (heterogenitas) tinggi yang
menunjukkan penerima memiliki sebaran di
berbagai lokasi. Hasil penelitian menunjukan
beberapa permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan pembayaran PKH secara tunai, yang
ditinjau dari dua sisi (supply dan demand):

TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN NON TUNAI
PADA BELANJA BANTUAN SOSIAL:
STUDI KASUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Indonesian Treasury Review Vol.2 No.1, 2017, Hal. 99-114
Halaman 103

Muhammad Heru Akhmadi

No

Tabel 2. Kendala bantuan sosial
Demand Side
Supply Side

1

Penerima
bantuan
tinggal di tempat yang
cukup jauh dari pasar
dan pusat kota

Persyaratan identifikasi
KTP dan Kartu PKH tidak
selaras
sehingga
pembayaran tertunda

2

Penerima
bantuan
yang berada di lokasi
yang lebih terpencil
(pedesaan)
memerlukan
waktu
yang jauh lebih lama
untuk
menjangkau
tempat pembayaran
Penerima
bantuan
tidak
sepenuhnya
tidak
tersentuh
layanan
keuangan
(financially-excluded)
Penerima
bantuan
melaporkan
adanya
waktu tunggu yang
signifikan di tempat
pembayaran

Ketidakkonsistenan
dalam prosedur dan
praktik pembayaran di
tingkat cabang bank/
kantor pos

3

4

Hambatan biaya pada
penyedia
jasa
pembayaran (bank dan
kantor pos)

Belum adanya SIM yang
berfungsi baik menyebabkan keterlambatan
yang signifikan dalam
proses
pembukaan/
aktivasi rekening bank
milik penerima bantuan
Sumber: TNP2K dan Bappenas (2013)

TNP2K dan Bappenas merekomendasikan
untuk melakukan terobosan dengan merubah
mekanisme pembayaran dari semula tunai melalui
rekening bank menjadi non tunai melalui ATM/
rekening tabungan yang dikeluarkan oleh bank
lainnya dan rekening berbasis ponsel atau e-wallet.
Pada sisi lain pemerintah perlu menjalankan
edukasi keuangan kepada penerima bantuan baik
dilakukan secara sendiri maupun berkolaburasi
dengan komunitas/ perbankan untuk menjamin
pembayaran non tunai dapat dipahami penerima
bantuan sosial secara utuh.
2.3. Sistem Pembayaran Non Tunai
Sistem Pembayaran merupakan sistem yang
berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang
dari satu pihak ke pihak lain. Kewenangan
mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank
Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang
Bank Indonesia. Beberapa komponen pendukung
Sistem Pembayaran antara lain alat pembayaran,
mekanisme kliring hingga penyelesaian akhir
(settlement), serta lembaga yang terlibat dalam
menyelenggarakan sistem pembayaran seperti
bank, lembaga keuangan selain bank, lembaga
bukan bank penyelenggara transfer dana,
perusahaan switching hingga bank sentral.
5

Snellman, J, J. Vessala, dan D. Humphrey.
“Substitution of Noncash Payment Instruments
for Cash in Europe”. Bank of Finland Discussion
Paper. 9/2000.

Sistem pembayaran yang efisien dapat diukur
dari kemampuan dalam menciptakan biaya yang
minimal untuk mendapatkan manfaat dari suatu
kegiatan transaksi. Pengguna jasa alat pembayaran
akan menggunakan jasa alat pembayaran yang
memiliki harga yang relatif lebih rendah sehingga
biaya transaksi yang harus dikeluarkan juga rendah.
Melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan
kecepatan
transaksi,
inovasi
pembayaran
elektronik membuat sistem pembayaran non tunai
lebih efektif.5
Selanjutnya
alat
pembayaran
terus
berkembang dari alat pembayaran tunai (cash
based) ke alat pembayaran non tunai (non cash)
seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper
based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu
dikenal juga alat pembayaran paperless seperti
transfer dana elektronik dan alat pembayaran
memakai kartu (card-based) (ATM, Kartu Kredit,
Kartu Debit dan Kartu Prabayar). Perkembangan
terkini alat pembayaran menggunakan uang
elektronik berbasis kartu (chip base) dan berbasis
media telepon (handphone). Kebijakan cashless
berkontribusi signifikan terhadap kepuasan
customer khususnya melalui channel pembayaran
elektronik.6 Sistem cashless juga berpengaruh
positif dalam persepsi pengguna meskipun
benefitnya akan didapatkan dalam jangka panjang
termasuk meningkatkan peluang investasi usaha
retail.
Pada sisi lain kemajuan teknologi khususnya
inovasi pembayaran dengan non tunai tidak
dibarengi dengan peningkatan keterlibatan
individu dalam transaksi perbankan. Hingga tahun
2016, penetrasi perbankan terhadap masyarakat
Indonesia masih sangat rendah. Ekspansi layanan
keuangan sektor perbankan terhadap masyarakat
menunjukkan bahwa sebanyak 68% dari 246,9 juta
penduduk Indonesia belum memiliki rekening. Dari
persentase tersebut sebanyak 80,4% penduduk
Indonesia berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki
akun keuangan formal. Penetrasi perbankan
tersebut masih kalah jauh dengan penetrasi telepon
seluler atau handphone yang mencapai lebih dari
120% populasi. Bank Indonesia bersama
Kementerian Sosial dan beberapa instansi terkait
meluncurkan penyaluran bantuan sosial dengan
menggunakan uang elektronik yang berbasis kartu
handphone.
Perkembangan
penggunaan
sistem
pembayaran
elektronik
akan
memberikan
kemudahan transaksi yang akan mendorong

6

Sorinola Alao, Cashless Policy and customers'
Satisfaction: A Study of Commercial Banks in
Ogun State, Nigeria, Research Journal of Finance
and Accounting, Vol.6, No.2, 2015.
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penurunan biaya transaksi dan pada gilirannya
dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi (Dias,
2001). Penggunaan pembayaran elektronik selain
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui
penurunan biaya transaksi dan penghematan waktu
juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui
pendapatan bunga yang diperoleh dari dana kas
yang seharusnya dibawa dalam setiap kali
bertransaksi namun ditempatkan di bank dalam
bentuk tabungan.7 Dari sisi bank atau lembaga
penerbit alat pembayaran non tunai, peningkatan
penggunaan pembayaran elektronik merupakan
sumber pendapatan berbasis biaya (fee base
income) karena nasabah pengguna pembayaran
elektronik akan dikenakan biaya administrasi
setiap bulannya.
Selain penerbit memperoleh fee based income,
pendapatan juga didapat dari alat pembayaran
elektronik berbentuk prepaid cards atau e-money
dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga (interestfree debt financing) sebesar saldo e-money yang ada
di penerbit. Uang elektronik (electronic money)
mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank
for International Settlement (BIS) adalah “stored
value or prepaid products in which a record of the
funds or value available to a consumer is stored on an
electronic device in the consumer’s possession”
(Hidayati, 2006: p 4). Selain pada electronic devices,
uang elektronik juga dapat disimpan dalam media
server, yang biasa disebut dengan server base
(Waspada, 2012: 1).
Uang elektronik berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang
Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor
terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam
suatu media seperti server atau chip.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada
pedagang yang bukan merupakan penerbit uang
elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh
pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan
merupakan simpanan sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang yang mengatur mengenai
perbankan.
Uang elektronik berbeda dengan alat
pembayaran elektronis berbasis kartu lainnya
seperti kartu kredit dan kartu debet. Kartu kredit
dan kartu debet bukan merupakan “prepaid
products” melainkan “access products”. Siti Hidayati
(2006:4) menjelaskan perbedaan karakteristik

7
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antara “prepaid product” dan “access product”
adalah:
Tabel 3. Perbedaan prepaid dan access
Prepaid Product
a. Nilai uang tercatat
dalam
instrumen
kartu, atau sering
disebut dengan stored
value.
b. Dana yang tercatat
dalam kartu e-money
sepenuhnya
berada
dalam
penguasaan
konsumen.
c. Pada saat transaksi,
perpindahan
dana
berbentuk electronic
value dari kartu emoney milik konsumen
kepada terminal EDC
merchant
yang
dilakukan secara offline. Verifikasi pembayaran dilakukan tanpa
harus
on-line
ke
computer issuer.

Access Product
a. Tidak ada pencatatan
dana pada instrumen
kartu.
b. Dana
sepenuhnya
berada
dalam
pengelolaan
bank,
sepanjang belum ada
otorisasi dari nasabah
untuk
melakukan
pembayaran.
c. Pada saat transaksi,
kartu
digunakan
untuk
melakukan
akses
on-line
ke
komputer
issuer
untuk mendapat kan
otorisasi melaku kan
pembayaran
atas
rekening
nasabah,
Setelah di-otorisasi
oleh issuer, rekening
nasabah
kemudian
akan didebet.

Di Indonesia, pelaksanaan pembayaran
menggunakan uang elektronik baru diterapkan
sejak tahun 2007. Hal ini masih kalah dibandingkan
negara lain seperti Singapura yang menggunakan
uang elektronik sejak tahun 2000. Menurut data
Bank Indonesia per Juni 2014, terdapat 19 penerbit
uang elektronik di Indonesia dengan berbagai
produk uang elektronik yang berjenis chip base atau
server base. Hingga tahun 2015, jumlah uang
elektronik yang diterbitkan oleh 3 Bank BUMN (BRI,
BNI dan Mandiri) dalam bentuk kartu mencapai 9,8
juta keping dengan nilai nominal transaksi
mencapai 127 milyar per bulan. Jumlah transaksi
tersebut
belum
memasukkan
transaksi
pembayaran dari bank lainnya dan perusahaan
telekomunikasi.
Meskipun demikian transaksi pembayaran
dengan uang elektronik di Indonesia masih
tergolong rendah, sebesar 25%. MARS Indonesia
tahun 2014 melakukan survey mengenai tingkat
awareness terhadap penggunaan electronic money
di beberapa kota. Hasil survey tersebut
menunjukkan bahwa penggunaan instrumen emoney tergolong cukup rendah, dimana hanya
23.8% masyarakat yang baru mengenalnya.
Awareness tertinggi penggunaan e-money adalah
masyarakat Semarang sebesar 37%. Kemudian,
disusul Jakarta dengan 28.6%, Medan 23.8% dan
Bandung dengan angka 20%.
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Beberapa manfaat atau kelebihan dari
penggunaan e-money dibandingkan dengan uang
tunai maupun alat pembayaran non tunai lainnya,
sebagai berikut.8
1. Lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan
uang tunai, khususnya untuk transaksi yang
bernilai kecil (micro payment), disebabkan
nasabah tidak perlu menyediakan sejumlah uang
pas untuk suatu transaksi atau harus
menyimpan uang kembalian. Selain itu,
kesalahan dalam menghitung uang kembalian
dari suatu transaksi apabila menggunakan emoney dapat dicegah.
2. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
suatu transaksi dengan e-money dapat dilakukan
jauh lebih singkat dibandingkan transaksi
dengan kartu kredit atau kartu debit, karena
tidak harus memerlukan otorisasi on-line, tanda
tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi
off-line, maka biaya komunikasi dapat dikurangi.
3. Electronic Value dapat diisi ulang kedalam kartu
e-money melalui berbagai sarana yang
disediakan oleh issuer.

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian
Kajian ini dilakukan dengan pendekatan
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Jakarta,
dengan data primer berasal dari hasil dari Focus
Group Discussion (FGD) bersama dengan pihakpihak yang berkaitan dengan penyaluran bantuan
sosial seperti Satuan Kerja, Perbankan, Bank
Indonesia, Badan Kebijakan Fiskal, serta internal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan seperti
Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat
Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Sistem
Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, serta
Direktorat Sistem Perbendaharaan. Penelitian juga
menggunakan data skunder berupa laporanlaporan yang diterbtkan oleh BPS, Bappenas, Bank
Indonesia dan OJK.
Selanjutnya analisis data menggunakan
metode analisis model interaktif yang menurut
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011, h.247)
ada tahapan yang harus dilalui yakni: mereduksi
data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.
3.2. Tahap Kegiatan
Tahapan penyusunan kajian dilakukan sebagai
berikut:
- Studi literatur yang mempelajari kependudukan dan perlindungan sosial di Indoensai,
8

Siti Hidayati, dkk. Operasional E-Money. Jakarta:
Bank Indonesia. 2006.

-

-

mekanisme pembayaran bantuan sosial oleh
kementerian dan lembaga, pembayaran non
tunai (cashless) khususnya uang elektronik
menggunakan seperti kartu atau smartphone.
Merumuskan kendala dalam pelaksanaan
pembayaran bantuan sosial non tunai dari
wawancara dan diskusi dengan pihak terkait
seperti KPPN dan satuan kerja K/L pemilik
program serta peran TNP2K dan BPS dalam
mengkoordinasikan data penerima bantuan
sosial.
Menyusun faktor-faktor yang menjadi bagian
dari key success factor pembayaran nontunai
untuk belanja bantuan sosial.

4. HASIL PENELITIAN
Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)
dilakukan dengan mengundang perbankan,
Kementerian
Sosial,
kementerian
Agama,
Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat
SIstem Perbendaharaan unit terkait di Internal
Ditjen Perbendaharaan, serta Bank Indonesia.
Beberapa poin hasil pembahasan FGD antara lain
mengangkat hasil audit yang dilakukan oleh BPK
pada Kementerian/ Lembaga, yang mengelompokkan beberapa beberapa permasalahan dalam
pelaksanaan bantuan sosial sebagai berikut:
1.

Penentuan calon penerima bantuan sosial yang
saat ini masih memiliki beberapa hal yang tidak
standar dan belum terpadu seperti penetapan
yang tidak sesuai pedoman, tidak ada data
penduduk miskin per wilayah provinsi/
kabupaten/ kota, dan adanya penerima
bantuan sosial fiktif.

2.

Beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan
bantuan sosial seperti penyaluran dana bansos
tidak tepat sasaran, jumlah, dan waktu;
pendapatan berupa denda keterlambatan
belum disetorkan karena lupa atau lewat tahun
anggaran; bukti SPJ tidak lengkap dan tidak
dipertanggungjawabkan penerima.

3.

Alokasi belanja bansos yang digunakan untuk
membiayai kegiatan lain yang seharusnya
dialokasikan ke dalam belanja non bansos
dengan harapan mempermudah dalam
pertanggungjawaban.

4.

Proses pengadaan Bank/ Pos Penyalur melalui
mekanisme lelang terbuka yang kerap
mengalami pengulangan pelelangan karena
peserta lelang yang tidak memiliki kuota;
jumlah fee/ biaya bank pos penyalur yang tidak
sama di antara kementerian/ lembaga.
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Proses penyaluran bantuan sosial yang selalu
membludak yang membuat pegawai Bank/
Kantor Pos kesulitan dalam mengatur penerima
bantuan sosial. Hal ini ditambah lagi waktu
verifikasi penerima bansos yang menerima
tunai menjadi resiko Bank/ Kantor Pos sebagai
penyalur.

Dari keseluruhan permasalahan tersebut di
atas, perubahan pembayaran bantuan sosial secara
tunai kepada penerima bantuan sosial merupakan
poin penting yang direkomendasikan untuk
menyelesaikan permasalahan bantuan sosial. Hal
ini sesuai dengan hasil penelitian TNP2K dan
Bappenas yang merekomendasikan perlunya
melakukan terobosan pembayaran bantuan sosial
secara non tunai (cashless). Pada sisi lain perubahan
pembayaran menjadi non tunai akan me-leverage
perbaikan database penerima PKH karena
pembayaran non tunai menuntut sistem informasi
yang handal.
4.1. Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap pembayaran Non Tunai
Keuangan inklusi menjadi tren paska krisis
2008 terutama didasari oleh dampak krisis
ekonomi pada beberapa kelompok masyarakat
antara lain masyrakat pendapatan rendah dan tidak
teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat,
buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas
legal, dan masyarakat pinggiran yang umumnya
unbanked. Keuangan inklusi merupakan suatu
bentuk pendalaman layanan keuangan (financial
service deepening) yang ditujukan kepada
masyarakat in the bottom of the pyramid untuk
memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal
seperti sarana menyimpan uang yang aman
(keeping), transfer, menabung maupun pinjaman
dan asuransi.
Penerapan pembayaran non tunai pada
penyaluran bantuan sosial memiliki kendala terkait
dengan tingkat akseptabilitas penerima bantuan
sosial, antara lain dipengaruhi oleh 2 faktor: tingkat
literasi keuangan dan persepsi inklusi keuangan.
Literasi keuangan dapat diartikan sebagai
pengetahuan keuangan, yang memiliki tujuan untuk
mencapai kesejahteraan.9 Dengan literasi keuangan,
individu atau keluarga dapat menikmati hidup
dengan menggunakan sumber daya keuangannya
dengan tepat dalam rangka mencapai tujuan
keuangan
pribadinya10
(Warsono,
2010).
Berdasarkan survey OJK Tahun 2015, tingkat
literasi keuangan masyarakat Indonesia baru
sebesar 21,84%. Ini berarti masyarakat Indonesia
9
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masih banyak yang belum memiliki pengetahuan
keuangan yang memadai.
Faktor
kedua
yang
mempengaruhi
akseptabilitas pembayaran non tunai dalam
bantuan sosial adalah persepsi masyarakat
penggunaan produk dan jasa keuangan (inklusi)
masyarakat Indonesia. Pelaksanaan inklusi
keuangan menjadi tanggungjawab Bank Indonesia
(BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan
data global findex tahun 2014 tingkat inklusifitas
keuangan di Indonesia baru mencapai 36%
meningkat dari tahun 2010 sebesar 20% dari
jumlah penduduk the bottom of the pyramid.
Penyebab utama rendahnya inklusi keuangan
adalah tidak meratanya sebaran perbankan di
wilayah Indonesia. Laporan OJK pada Triwulan IV
tahun 2015, sebaran jaringan kantor masih
didominasi di Pulau Jawa dan Sumatera meskipun
terdapat pertumbuhan jaringan kantor perbankan
sebanyak 131.331 jaringan kantor.
Untuk mengatasi hal ini, OJK dan BI
meluncurkan agen laku pandai yang merupakan
layanan branchless banking sehingga menjangkau
ke pelosok wilayah Indonesia. Layanan ini
merupakan kerjasama perbankan dengan individu
atau usaha kecil/ menengah dalam memberikan
layanan perbankan. Sehingga para penerima
bantuan sosial tidak perlu datang ke kantor
perbankan melainkan cukup mendatangi agen LKD
dan laku pandai setempat.
Dukungan terhadap pelaksanaan inklusi
keuangan juga berasal dari perkembangan
teknologi informasi khususnya pemakaian telepon
genggam (handphone). Berdasarkan survei TIK
rumah tangga yang dilakukan oleh Puslitbang
Kominfo tahun 2014 menyebutkan bahwa secara
nasional sebanyak 83% rumah tangga telah
memiliki HP. Jumlah kepemilikan HP terbanyak
berada pada Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan.
Sedangkan jumlah kepemilikan HP paling sedikit
berada pada Pulau Maluku dan Papua.

10
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Gambar 1. Persentase Kepemilikan HP Rumah
Tangga Indonesia

Ditinjau dari sebaran pengguna HP, maka PNS/
TNI/ POLRI/ Karyawan Swasta merupakan
populasi kelompok pengguna HP terbesar.
Sedangkan Petani/ Nelayan/ Pedagang/ Buruh/
Tukang/ Tidak Bekerja merupakan populasi
kelompok pengguna HP terkecil. Dengan demikian
apabila pembayaran non tunai bantuan sosial
dilakukan melalui media HP seperti uang elektronik
LKD BI, maka tidak akan efektif dapat dilaksanakan.
Pembayaran non tunai yang dilakukan melalui HP
sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur
TI seperti base transceiver station (BTS) yang
berguna untuk pensinyalan telepon dan jaringan
komunikasi lain seperti internet, fiber optic, dan
wireless fidelity (wi-fi).
4.2. Penyempurnaan Mekanisme Pembayaran
Bantuan Sosial
Pemerintah telah memiliki sistem pembayaran
sebagaimana diatur dalam UU Perbendaharaan
Negara No. 1 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa
Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kuasa BUN
berkewajiban melakukan pembayaran tagihan
pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran. Pihak
ketiga yang dimaksud antara lain para pegawai,
pemerintah daerah/ desa, badan usaha yang
mengadakan
perikatan/
kontrak
dengan
pemerintah, masyarakat dan lembaga masyarakat.
Dalam pelaksanaan pembayaran bantuan
sosial, pemerintah berpegang kepada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015.
Sistem pembayaran yang dilaksanakan dengan 3
model pembayaran, yaitu:
a. Dari Kas Negara langsung ke rekening penerima
bantuan sosial;
b. Dari Kas Negara ke rekening lembaga non
pemerintah;
c. Dari Kas Negara ke rekening Bank/ Pos Penyalur.
Apabila
ditinjau
dari
skema
UU
Perbendaharaan dimana sistem pembayaran yang
diinginkan bersifat end to end, maka skema

mekanisme pembayaran dari Rekening Kas Negara
ke rekening Bank/ Pos Penyalur merupakan skema
pembayaran yang sifatnya contingency. Dalam
pelaksanaannya
mekanisme
ini
memiliki
kelemahan antara lain:
-

Panjangnya birokrasi penyaluran bantuan sosial
khususnya dalam penyusunan pertanggung
jawaban. Hal ini sebagai dampak dari banyaknya
aturan-aturan Kementerian dan Lembaga yang
dikeluarkan seperti pedoman umum dan
petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial.

-

Adanya proses pelelangan untuk penunjukan
Bank/ Pos Penyalur yang bisa memakan waktu 35 bulan.

-

Proses pembayaran yang dilakukan Bank Pos
penyalur kepada penerima bantuan sosial yang
cukup rumit dan melelahkan termasuk proses
pertanggungjawaban uang yang tidak disalurkan.

Dengan demikian penyempurnaan mekanisme
pembayaran bantuan sosial diperlukan dengan
melakukan beberapa penyesuaian dari sisi
peraturan dan proses bisnis agar penerapan
pembayaran non tunai dapat dilaksanakan.
Peluncuran SPAN sebagai bagian dari digitalisasi
sistem pembayaran dirancang untuk dapat
melakukan pembayaran secara sentralisasi dari
RKUN ke penerima pembayaran di seluruh
Indonesia. SPAN merupakan sistem yang modern
yang mengintegrasikan seluruh proses pembayaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN), Direktorat PKN, dan Perbankan. SPAN juga
memfasilitasi perubahan proses bisnis dengan
mengelola data supplier sebagai basis data
pembayaran ke rekening penerima. Saat ini
pembayaran belanja telah diintegrasikan secara
host to host dengan bank pembayar.
4.3. Penggunaan NIK sebagai
Penerima Bantuan Sosial

Basis

Data

Data penerima bantuan sosial merupakan
salah satu hal penting yang perlu diperhatikan
dalam penyaluran bantuan sosial. Cakupan bantuan
sosial bagi seluruh penduduk miskin dapat
dimungkinkan
jika
didukung
oleh
data
kependudukan yang baik, terintegrasi, sehingga
terhindar dari adanya duplikasi. Pemerintah sudah
mengembangkan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang bersifat unik bagi setiap warga negara.
NIK tersebut diharapkan dapat digunakan bagi
penyaluran bantuan sosial, sehingga tidak perlu lagi
meluncurkan nomor kepesertaan baru atau kartu
lainnya selain Kartu Tanda Penduduk. Dengan
menggunakan single indentity number ini status
penduduk miskin menjadi satu dengan database
kependudukan nasional.
Pada sisi lain, jaminan sosial dalam bentuk
bantuan sosial harus didasarkan kepada hak warga
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negara, yang kependudukannya terdaftar secara
resmi melalui NIK, dalam mendapatkan kehidupan
yang layak. Peran pemerintah dalam menyelesaikan
permasalahan kemiskinan melalui pemberian
bantuan sosial hendaknya memperhatikan kondisi
bahwa masyarakat penerima bantuan sosial telah
terdaftar dalam program e-KTP. Hal ini akan
memudahkan pemerintah dalam mengontrol
perkembangan outcome dari pelaksanaan bantuan
sosial. Dengan menerapkan sistem informasi
bantuan sosial yang identitasnya bersumber dari eKTP maka pemerintah dapat mengukur efektifitas
pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tersebut.
Selanjutnya untuk menjaga keberhasilan
penyaluran, pemerintah melalui BPS dan TNP2K
perlu melakukan pemutakhiran data penduduk
miskin di seluruh Indonesia. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Fakir
Miskin menyatakan bahwa Kementerian Sosial
melalui Ditjen Fakir Miskin melakukan verifikasi
dan validasi data penduduk miskin berdasarkan
data BPS. Verifikasi dan validasi ini dilakukan
secara berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan,
kabupaten/ kota, hingga propinsi. Dengan demikian
Kementerian Sosial perlu membuat sebuat
mekanisme validasi dan verifikasi dalam Standar
Operasional Prosedur yang menjadi acuan
pelaksanaan tugas bagi verifikator yang ditunjuk.
Dalam hal ini koordinasi penunjukan petugas
verifikator yang berasal dari aparatur pemerintah
daerah atau masyarakat umum menjadi faktor
penting keberhasilan penentuan data peserta
bantuan sosial.
Selain menggunakan petugas verifikator,
pemutakhiran dapat juga melibatkan masyarakat
untuk mengawasi penerima bantuan sosial telah
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Masyarakat wajib melaporkan apabilan terdapat
seseorang yang mampu (hidup layak) namun masih
menerima bantuan sosial. Dalam hal ini pemerintah
akan mendapatkan efisiensi apabila jumlah
penerima bantuan sosial yang salah sasaran
tersebut cukup besar. Sehingga perlu dibuka
saluran penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan peserta bantuan sosial melalui media
pelaporan yang cepat seperti call centre, e-mail atau
lainnya.
4.4. Penguatan Kelembagaan
Tahun 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)
memberikan
rekomendasi
untuk
mengalihkan pengelolaan program bantuan sosial
di kementerian/ lembaga teknis kepada satu
kementerian saja, dalam hal ini Kementerian Sosial.
Pertimbangan tersebut didasarkan kepada
pelaksanaan
fungsi
dari
masing-masing
Kementerian/ Lembaga dimana bantuan sosial
merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian

Sosial. KPK juga memberikan rekomendasi agar
mendesain ulang dan menetapkan grand design
penyelenggaraan bansos dalam jangka panjang,
menengah dan pendek. Atas masukan tersebut,
penguatan kelembagaan penyelenggara bantuan
sosial harus dapat memisahkan peran regulasi dan
operasi. Termasuk juga peran Kementerian
Keuangan sebagai Chief Financial Officer dan
Kementerian Teknis sebagai Chief Operational
Officer.
Penyelengaraan bantuan sosial saat ini
melibatkan banyak pihak. Beberapa Kementerian/
Lembaga memiliki program penyelenggaraan
bantuan sosial. Maka muncullah berbagai kegiatan
dan produk bantuan sosial, seperti Bantuan Siswa
Miskin-BSM (Kementerian Pendidikan), Program
Keluarga Harapan-PKH (Kementerian Sosial), Beras
Miskin-Raskin (Kementerian Pertanian, Bantuan
Bencana Alam (Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), dll. Pihak lain yang terlibat dalam
penyelenggaraan bantuan sosial adalah Bulog
(untuk penyaluran Raskin), perbankan, seperti
Bank BRI dan Mandiri untuk program BSM, PKH,
Bank BNI untuk program PKH, dan PT Pos Indonesia
untuk program PKH di daerah terpencil. Dari sisi
pengawasan dan monitoring, pihak yang terlibat
antara lain Kemenko Perekonomian, Kemenko
PMK, Bappenas, BPS, Kemendagri, serta Pemerintah
daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).
Gambar 2. Pihak yang terlibat dalam bantuan sosial
(hasil olahan)

Banyaknya pihak yang terlibat tersebut tentu
saja sangat berpengaruh dalam pencapaian
outcome, yaitu pengurangan jumlah penduduk
miskin. Semakin banyak pihak yang terlibat maka
proses pengambilan kebijakan semakin panjang
dan rumit yang menyebabkan pencapaian sasaran
program bantuan sosial semakin sulit.
Untuk memperbaiki hal tersebut diperlukan
perubahan kelembagaan yang bertujuan untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan bantuan sosial.
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Cakupan perubahan kelembagaan adalah sebagai
berikut:
1.

Penyederhanaan Kementerian/ Lembaga
penyelenggara bantuan sosial.

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin, Kementerian sosial
ditunjuk untuk melakukan pengelolaan fakir miskin
termasuk penyelenggaraan bantuan sosialnya.
Berdasarkan UU tersebut, Kementerian Sosial
berwenang dalam menentukan batas nilai
pemenuhan kebutuhan hidup minimal keluarga
yang didasarkan beberapa parameter dari faktor
ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial serta
faktor lainnya di wilayah Indonesia.Sehingga
peserta bantuan sosial adalah penduduk yang
berada di bawah batas tersebut dan memiliki
ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari atau yang disebut dengan penduduk
rentan resiko sosial.
Penentuan batas nilai pemenuhan kebutuhan
minimal hidup keluarga akan menghasilkan output
berupa list nilai kebutuhan hidup minimal per
wilayah, yang menjadi dasar bagi BPS untuk
menghitung jumlah penduduk miskin per wilayah.
Selama ini penentuan nilai kebutuhan minimal
hidup keluarga dihitung oleh BPS sendiri.
2.

Penyempurnaan
miskin

database

penduduk

Database penduduk miskin saat ini dikelola
oleh TNP2K. Sumber data berasal dari data BPS dan
pemerintah
daerah
termasuk
pada
saat
pemutakhiran data. Tujuan penyusunan database
tersebut adalah sebagai data bersama bagi
Kementerian/ Lembaga yang akan melaksanakan
program bantuan sosial.
Idealnya database penduduk miskin dimiliki
dan dikelola oleh Kementerian Sosial. Hal ini sesuai
dengan Tugas, Pokok dan Fungsi serta program
penanggulangan kemiskinan yang menjadi
tanggungjawab Kementerian Sosial. Adapun
kementerian lainnya yang akan melaksanakan
program bantuan sosial hendaknya mensinkronkan dengan Kementerian Sosial agar data
peserta program bantuan sosial sesuai sasaran.
Pengelolaan database ini juga dapat membantu
Kementerian Sosial untuk memantau penduduk
miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial.
Sehingga pengentasan kemiskinan dapat lebih
fokus dan efisien.
3.

Penyederhanaan Unit Koordinasi
Monitoring Bantuan Sosial

dan

Mengacu kepada UU No 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa,
kementerian sebagai pembantu presiden dalam
menyelenggarakan
pemerintahan
dapat

melaksanakan
penajaman,
koordinasi,
dan
sinkronisasi program pemerintah. Dalam konteks
penyelenggaraan bantuan sosial, terdapat beberapa
kementerian yang melakukan fungsi koordinasi,
antara lain Bappenas, Kementerian Koordinator,
dan lain-lain. Selain itu, terdapat lembaga non
kementerian seperti Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang
melakukan koordinasi dan supervisi terhadap
program penyaluran bantuan sosial. Banyaknya
unit yang melakukan koordinasi dalam bantuan
sosial menyebabkan birokrasi yang lambat.
Biasanya output yang dihasilkan dalam bentuk
Pedoman Umum, Petunjuk Teknis, dan pedoman
lainnya yang apabila dikeluarkan oleh beberapa
unit dapat memperlambat kinerja kementerian
teknis untuk menyalurkan bantuan sosial.
Perbaikan
kelembagaan
dengan
penyederhanaan unit koordinasi penyelenggaraan
bantuan sosial cukup dilakukan oleh satu unit saja,
yaitu
Kementerian
Koordinator
Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Alternatif lain adalah melakukan penggabungan
TNP2K ke dalam unit di bawah Kemenko PMK dari
semula berada dibawah koordinasi Sekretariat
Wakil Presiden.
4.5. Penyederhanaan Program Bantuan Sosial
Beragamnya
produk
bantuan
sosial
merupakan dampak dari banyaknya Kementerian/
Lembaga yang melaksanakan program bantuan
sosial. Meskipun saat ini telah dilakukan
penyederhanaan melalui pengimplementasian
Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat
(KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Faktanya
keseluruhan kartu tersebut masih mencerminkan
program bantuan sosial yang berbeda-beda padahal
objek yang dituju sama, yaitu fakir miskin dan orang
cacat/ tua (jompo).
Mencermati hal tersebut, beberapa perubahan
dengan penyederhanaan program bantuan sosial
yang dilakukan sebagai berikut:
1.

Pengintegrasian KIP, KIS, dan KKS

Skema pengintegrasian didasarkan pada objek
yang menerima, yaitu keluarga miskin. Apabila
ditinjau dari pemilik program, maka distribusi kartu
yang dilakukan oleh beberapa Kementerian/
Lembaga
disederhanakan
menjadi
satu
kementerian saja, dalam hal ini Kementerian Sosial
yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam
pengelolaan pengentasan kemiskinan. Apabila
ditinjau dari jenis kartunya maka satu keluarga
miskin sangat dimungkinkan mendapat-kan tiga
kartu, apabila keluarga tersebut memiliki anak yang
masih sekolah hingga SMA dan memiliki anak balita
atau ibu hamil. Tentunya hal ini menjadi tidak
efektif dari sisi pengelolaan kartu. Pengintegrasian
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lainnya dapat juga dilakukan dengan bantuan sosial
lainnya seperti bantuan pupuk, subsidi solar utk
nelayan, dan beras miskin (raskin).
Penyederhanaan ini sangat memungkinkan
karena, sifat bantuan sosial adalah bantuan
talangan yang sifatnya sementara kepada keluarga
miskin. Apabila mengacu kepada pelaksanaan
jaminan sosial (social security) yang dilaksanakan
berbagai negara, bantuan sosial masuk ke dalam
kriteria life insurance untuk menjaga pribadi atau
keluarga miskin pada saat mengalami kerentanan
(dibawah garis kemiskinan). Pada sisi lain
pembebasan biaya pendidikan dan kesehatan
merupakan program pemerintah yang diberikan
kepada seluruh warga negara termasuk masyarakat
miskin.

sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus
memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan
keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat
secara keseluruhan”.11 Selanjutnya Natufe (2001
p.10) menyebutkan bahwa pilar dasar dari definisi
di atas mencakup (a) mendorong kesejahteraan
ekonomi, (b) perbaikan lingkungan, dan (c)
tanggung jawab sosial. CSR dapat dipandang
sebagai nilai dan strategi. Dipandang sebagai
sebuah nilai karena kenyataannya bahwa bisnis dan
pasar ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat
(well-being society). Dikatakan strategi karena CSR
dapat membantu mengurangi tekanan sosial dan
memfasilitasi pasar.12
3.

Penambahan manfaat lain yang diterima
peserta bantuan sosial

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka
seharusnya kartu yang diberikan kepada peserta
bantuan sosial, cukup satu kartu saja misalnya KKS.
Sedangkan KIP dan KIS, programnya dilebur masuk
ke dalam program pemerintah di bidang pendidikan
dan kesehatan yang memberikan jaminan kepada
seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk
menikmati akses pendidikan dan kesehatan secara
baik dan beradab. Khusus terkait dengan
penyediaan perlengkapan belajar seperti tas,
seragam, dan lain-lain dapat dimasukkan ke dalam
program KKS.

Meskipun saat ini pemerintah sudah
menyalurkan bantuan sosial melalui berbagai
layanan seperti perawatan/ pengobatan kesehatan,
mendapatkan pendidikan hingga SMA serta
pemberian uang jaminan hidup (jadup), namun
pemerintah perlu memperluas cakupan pemberian
bantuan sosial untuk menambah manfaat yang
diterima keluarga miskin. Di beberapa negara,
bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk
bantuan sewa rumah, dimana peserta bantuan
sosial mendapatkan subsidi dari pemerintah agar
dapat tinggal di tempat yang layak.

KKS dapat berfungsi sebagai alat pembayaran
non tunai. Ini artinya setiap transaksi pembelian
dengan menggunakan KKS dilakukan secara non
tunai. Model pembayaran non tunai yang dilakukan
seperti pembayaran dengan menggunakan kartu
debit. Hal ini mengacu pada konsep literasi
keuangan dimana setiap keluarga minimal memiliki
satu rekening untuk menampung dana bantuan
sosial. Kartu ini dipakai untuk transaksi pembelian
atau lainnya melalui individu ataupun merchant
yang bertugas sebagai Agen LKD/ lakupandai.

Penambahan manfaat kepesertaan lainnya
seperti memperkenalkan layanan kerja sama
dengan pemerintah daerah, CSR perusahaan/
BUMN, dan lembaga amal non profit. Penambahan
manfaat diberikan dalam bentuk program bedah
rumah,
bantuan
kuliah,
bantuan
usaha,
pemberdayaan keluarga, dan lainnya.

2.

Pengintegrasian dengan bantuan yang
berasal dari lembaga non pemerintah

Untuk
memberikan
kemudahan
dan
koordinasi, KKS dapat diintegrasikan dengan
bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah, dan lembaga non pemerintah seperti
program CSR perusahaan dan Non Governmen
Organization (NGO) seperti yayasan atau lembaga
zakat. Natufe (2001 p.9) mengutip definisi dari
World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) bahwa corporate social responsibility
(CSR) adalah “Komitmen berkelanjutan kalangan
bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan

11

Yosal Iriantara, Manajemen Strategis Public
Relations, (Jakarta: Ghalia, 2004), hlm. 49.

4.6. Pengembangan Sistem Informasi Bantuan
Sosial
Untuk meningkatkan kecepatan dalam
melakukan verifikasi dan validasi, Kementerian
Sosial harus mengembangkan Sistem Informasi
Bantuan Sosial yang dapat di akses hingga ke tingkat
kelurahan/ desa. Sistem ini juga dapat memfasilitasi
individu/ keluarga yang mengalami goncangan
kerentanan sosial untuk mendaftarkan diri secara
mandiri sebagai penduduk miskin sebagaimana
telah diatur dalam Undang-undang No 13 tahun
2011. Selanjutnya verifikasi dan validasi dilakukan
berdasarkan database yang ada pada sistem ini.
Selain itu, sistem juga dapat menampilkan
program-program yang diberikan kepada keluarga
peserta bantuan sosial. Program bantuan sosial
tersebut tidak hanya program pemerintah pusat,
12

Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi:
Pendekatan Kepada Teori Ekonomi, (Jakarta: PT
Rajawali Grafindo Persada, 2006).
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namun program pemerintah daerah, CSR, dan
lembaga amal non profit. Demikian dapat dihitung
besaran bantuan yang diberikan kepada peserta

sehingga memudahkan bagi pemerintah untuk
mengatur dan menyeimbangkan bantuan sosial
yang diberikan.

Gambar 3. Skema Cakupan Sistem Informasi Bantuan Sosial

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Bantuan sosial merupakan pelaksanaan
mekanisme Goverment to Person (G2P) dalam
membantu masyarakat tidak mampu menghadapi
kerentanan sosial. Pelaksanaan bantuan sosial ini
dilakukan oleh beberapa pihak yaitu pemerintah
pusat, pemerintah daerah, perusahaan melalui CSR,
dan lembaga amal non profit. Khusus di pemerintah
pusat, pelaksana bantuan sosial dilakukan delapan
kementerian/ lembaga, yaitu: Kementerian Sosial,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan
Tinggi,
Kementerian
Agama,
Kementerian Pertanian, BPLS Sidoarjo, dan Badan
Nasional Penanggulangan Belanja. Keseluruhan
kementerian dan lembaga melaksanakan program
bantuan sosial di bidang pendidikan, kesehatan,
perumahan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat.

Ditinjau dari sistem pembayaran, hampir
seluruh penyaluran bantuan sosial dilakukan
melalui mekanisme tunai. Hal ini disebabkan
beberapa hal antara lain minimnya inklusi
keuangan seperti sebaran jaringan kantor
perbankan yang tidak merata dan minimnya tingkat
literasi keuangan yang dibuktikan dengan
sedikitnya masyarakat dewasa Indonesia yang
memiliki rekening di bank (hanya 36% dari total
masyarakat
dewasa
Indonesia).
Namun
perkembangan positif lainnya adalah munculnya
agen lakupandai yang tersebar hingga ke pelosok
Indonesia. Melihat perkembangan tersebut
Kementerian Keuangan cq. Ditjen Perbendaharaan
seharusnya memiliki strategi pembayaran dengan
tetap konsisten melaksanakan sistem pembayaran
yang bersifat end to end. Konsistensi ini diwujudkan
dengan mengurangi peran Bank/ Pos Penyalur
seiring dengan meningkatnya tingkat literasi dan
inklusi keuangan penerima bantuan sosial serta
sebaran agen lakupandai di seluruh Indonesia.
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Untuk memaksimalkan pembayaran bantuan
sosial
secara
non
tunai,
perlu
mengimplementasikan beberapa strategi antara
lain:
1. Penggunaan NIK sebagai Basis Data Penerima
Bantuan Sosial, dengan mengintegrasikan KIP,
KIS, KIPP, dan KKS dengan Kartu Identitas
Penduduk.
Termasuk
juga
dalam
menyempurnakan database penduduk miskin
yang menjadi acuan bagi instansi atau lembaga
penyalur bantuan sosial.
2. Meluncurkan Pembayaran Non Tunai pada
Belanja
Bantuan
Sosial,
dengan
memperkenalkan rekening/ uang elektronik
dan bank kepada penerima bantuan sosial,
menambah manfaat dari bantuan sosial non
tunai, serta adanya sistem informasi yang dapat
mengawasi pelaksanaan penyaluran.
3. Penguatan
Kelembagaan,
melalui
penyederhanaan Kementerian/ Lembaga yang
melaksanakan bantuan sosial, dengan menunjuk
satu kementerian sosial sebagai kementerian
koordinasi bantuan sosial.
4. Mengintegrasikan bantuan sosial pemerintah
dengan bantuan sosial dari lembaga non
pemerintah dengan menggunakan data bersama
dan koordinasi program agar sebaran penerima
bantuan adil dan merata.
5.2. Saran
Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial non
tunai merupakan keinginan pemerintah agar
pembayaran bantuan sosial menjadi efektif dan
efisien. Mekanisme pembayaran secara non tunai
diharapkan lebih baik dibandingkan pembayaran
secara tunai. Beberapa saran terkait dengan kajian
ini adalah:
1. Perlunya koordinasi yang intens antara
Kementerian
Keuangan
cq.
Ditjen
Perbendaharaan dengan kementerian dan
lembaga terkait dengan penyempurnaan
mekanisme penyaluran khususnya kejelasan
eksistensi Bank/ Pos Penyalur yang berkurang
seiring dengan peningkatan literasi keuangan
dan inklusi keuangan. Hal lainnya yang dibahas
adalah terkait dengan integrasi bantuan sosial
untuk memperluas layanan bantuan sosial
dalam kerangka pemenuhan kebutuhan primer
seperti pangan, sandang dan perumahan.
2. Perlunya koordinasi antara Kementerian
Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan dengan
OJK dan Bank Indonesia untuk mendorong
perbankan
terus
melakukan
penetrasi
pembukaan kantor cabang bank dan agen LKD/
laku pandai hingga ke daerah terpencil (minimal
kab dan kota) serta memonitor perkembangan
capaian inklusi keuangan.

3. Perlunya koordinasi antara Kementerian
Keuangan dengan perbankan untuk mendorong
penyebaran channel pembayaran non tunai di
daerah-daerah termasuk keberadaan agen
lakupandai sehingga pelaksanaan pembayaran
non tunai dapat diimplementasikan dengan baik.
4. Kementerian Keuangan juga perlu mendorong
penyempurnaan database penerima bantuan
sosial dengan unit pengelola database seperti
TNP2K dan Kementerian Sosial termasuk
pemanfaatan data tersebut bagi penyaluran
lembaga non pemerintah.
Kementerian
Keuangan
cq.
Ditjen
Perbendaharaan bersama dengan BKF perlu
melakukan kerjasama dengan lembaga non
pemerintah yang menyalurkan bantuan sosial
kepada masyarakat miskin agar terwujud kesatuan
langkah dan efektifitas program yang berdampak
pada pengurangan kemiskinan di Indonesia.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Penelitian ini telah mencoba menggali
beberapa hal terkait dengan faktor-faktor
keberhasilan penggunaan pembayaran non tunai
(cashless) pada belanja bantuan sosial khusnya
untuk Program Keluarga Harapan.
Untuk menyempurnakan tujuan penelitian ini,
maka penelitian berikutnya sebaiknya melakukan
analisis lebih mendalam terhadap beberapa hal
yang sifatnya operasional dan pembuktian empiris
terkait dengan efektifitas Program Keluarga
Harapan dalam mengurangi tingkat kemiskinan
serta meningkatkan kualitas pendidikan dan
kesehatan. Untuk pengembangan sistem informasi,
sangat disarankan untuk mengembangan penelitian
tentang perancangan aplikasi sistem informasi
bantuan sosial. Sehingga pengawasan dan
monitoring dapat dilakukan secara efektif dan tepat
waktu.
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INDONESIAN TREASURY REVIEW
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

LOGO JURNAL

ARTI LOGO JURNAL
1.

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].

2.

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.

3.

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.

4.

Warna dasar biru dengan bingkai perisai melambangkan keteguhan dalam melaksanakan tugas
berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, dengan selalu mengembangkan inovasi dan improvement
yang berkelanjutan.

5.

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.

6.

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.
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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 10 s.d. 25 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.
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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

: ……………………………….……………..………

Pangkat / Golongan (jika ada)

: ………………………………………...……………

Jabatan

: …………………………………………...…………

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

…………….., ………………………..…..
Pembuat Pernyataan
Materai
Rp6.000
...………………………………………

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Foto
4x6

Bank …

Cabang …

Pendidikan Terakhir
Jenjang

Program Studi

Universitas

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
 Penelitian ini telah dilaksanakan dan berproses sejak (tanggal/bulan/tahun) ___________________________
sampai dengan (tanggal/bulan/tahun) ______________________________________________________________________

b.

Hubungan dan relevansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
 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 _______________________________________________________________________________________
 Lainnya, sebutkan: _____________________________________________________________________________________________

c.

Tempat penulis melakukan Penelitian/Pemikiran pada artikel ini
 Dilaksanakan di (tempat/negara) ____________________________________________________________________________

d.

Pelaksanaan penelitian pada artikel ini merupakan bagian dari
 Pendidikan program _______________________________________________________________ (nama program studi)
di ____________________________________________________________________________ (nama Universitas dan Negara)
 Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________

e.

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 dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com
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Etika Penulisan Jurnal ITRev
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 coauthor 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.

