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ABSTRAK 

 
Sebuah perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang 
penting dalam menilai kinerja keuangan Daerah; seluruh aktifitas 
dari pembangunan direpresentasikan melalui pos pos dalam 
anggaran. Hal yang paling sulit dilakukan dalam perencanaan 
adalah membuat anggaran yang  yang proporsional dengan 
pengeluaran pemerintah sehingga gap yang diciptakan antara 
anggaran dan realisasi menjadi lebih akurat. 
Hasil penelitian Anggaran dan Belanja Daerah di Kabupaten Garut 
membuktikan bahwa variable yang banyak mempengaruhi dalam 
penyusunan anggaran Daerah adalah antar penerimaan pajak 
dengan laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah yang 
memang langsung dikelola dan dibawah kekuasan Pemda.  Variabel 
yang banyak mempengaruhi pengeluaran pemerintah Daerah dalam 
menjalankan pembangunan adalah penerimaan pajak dan 
pendapatan lain-lain yang diterima oleh Daerah. 
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ABSTRACT 
 

The Budget Planning is one of the most significant factors in 
assessing the Regional financial performance; every activity in the 
development is represented through budget components.  The most 
difficult task in budget planning would be in making proportionate 
district expenditure to minimize the gap between budget and 
realization of the district to be more accurate. 
 
The result of the APBD research in Garut district proves that more 
variables seem to be affecting the regional budget of its district; 
taxable receipts from the BUMD profits under the district 
supervision.  The most variable effects from the district expenditure 
proportion in the developments district would be tax receipts and 
from other sources of income.  
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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Dalam masa kini, otonomi daerah merupakan hal yang sangat krusial bagi 

perkembangan masing-masing daerah. Garut merupakan kabupaten dan 

menjadi salah satu sumber dan penyumbang pendapatan asli daerah di jawa 

barat.   Garut terdiri dari 42 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 403 Desa. 

Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Selatan pada 

koordinat 6º56'49'' - 7 º45'00'' Lintang Selatan dan 107º25'8'' - 108º7'30'' Bujur 

Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 

Ha (3.065,19 km²).  Di lain sisi Kabupaten Garut memiliki batas administrasi 

dimana wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan 

Kabupaten Garut, sebelah Timur dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah 

Selatan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan 

Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur 

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung 

sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan 

hitterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, 

Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok 

kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung sekaligus pula berperan di 

dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan. 

Secara Topografi, ibukota Kabupaten Garut berada pada ketinggian 717 m 

dpl dikelilingi oleh Gunung Karacak (1838 m), Gunung Cikuray (2821 m), 

Gunung Papandayan (2622 m), dan Gunung Guntur (2249 m). 

Kabupaten Garut mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara 

wilayah yang paling rendah yang sejajar dengan permukaan laut hingga 

wilayah tertinggi d ipuncak gunung. Wilayah yang berada pada ketinggian 
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500-100 m dpl terdapat di kecamatan Pakenjeng dan Pamulihan dan wilayah 

yang berada pada ketinggian 100-1500 m dpl terdapat di kecamatan 

Cikajang, Pakenjeng-Pamulihan, Cisurupan dan Cisewu.  

Bedasarkan jenis tanah dan medan topografi di Kabupaten Garut, 

penggunaan lahan secara umum di Garut Utara digunakan untuk 

persawahan dan Garut Selatan didominasi oleh perkebunan dan hutan, hal 

ini sesuai dengan misi Kabupaten Garut dalam mewujudkan Garut Sebagai 

Daerah Agribisnis, Agro Industri serta menggali dan memanfaatkan sumber 

daya alam dan buatan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan 

Dari keadaan tersebut terlihat bahwa Kabupaten Garut memiliki sumber daya 

alam memadai yang siap untuk dikelola lebih lanjut. Selain potensi sumber 

daya diatas, pemerintah daerah setempat mempunyai target penerimaan 

PAD yang berasal dari berbagai bidang antara lain : bidang pendidikan, 

terutama masalah rehab SD/MI, bidang kesehatan, penanggulangan 

kemiskinan, serta kesejahteraan pegawai, upaya-upaya meningkatan 

Pendapatan Asli Daerah, proporsi Belanja Aparatur dalam APBD. 

Perhitungan anggaran merupakan data historis yang dapat dijadikan bahan 

evaluasi, sehingga hasilnya dapat menjadi kerangka acuan dalam proses 

pengawasan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah di masa-

masa mendatang agar dalam realisasinya lebih mengedepankan pada aspek 

output dan outcome dari berbagai aktivitas kegiatan yang telah dibiayai dalam 

APBD. Pendapatan daerah kabupaten Garut berasal dari berbagai sumber 

antara lain : 

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut 

2. Sumber yang Berasal dari dana perimbangan  

3. Sumber yang berasal dari pinjaman  

4. Sumber yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Seluruh sumber pendapatan diatas merupakan potensi yang sangat besar 

bila dikelola secara baik dan benar. Dalam menentukan perencanaan 

pendapatan daerah antar waktu diperlukan suatu model proyeksi yang dapat 

digunakan dan berguna bagi pejabat daerah setempat. Tentunya dalam 
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melakukan suatu proyeksi diperlukan model yang dapat melakukan estimasi 

secara akurat. 

Untuk menunjang perencanaan pendapatan diatas maka diperlukan suatu 

model proyeksi yang tepat sehingga dapat menjadi acuan dan digunakan 

secara mudah. 

 

1.2 . Perumusan Masalah 

 

Dari Latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti 

adalah: 

1. Pos-pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apa saja yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

2. Seberapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat setempat 

3. Model perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

seperti apa yang cocok untuk Kabupaten Garut 

1.3  Jadwal Penelitian 
 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung semenjak 

penandatanganan persetujuan. Waktu untuk seluruh kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama 4 bulan dalam bentuk Gann-Chart dapat dilihat seperti 

dibawah ini: 
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Tabel 1.1 
Gann-Chart 

Minggu ke- 
No Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Penyusunan 
Desain 
Penelitian  

V V V              

2 Penyusunan 
Daftar Data 
yang 
diperlukan 

  V V             

3 Pengumpulan 
Data 
Sekunder 

   V V            

4 Pengumpulan 
Data Primer     V V V V         

5 Pengolahan 
Data 
Lapangan 

       V V V       

6 Analisis Data 
Lapangan           V V V V    

7 Penyusunaan 
Laporan 
Penelitian  

            V V V V 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tugas pokok pemerintahan Daerah sebagai pemerintahan yang otonom, 

adalah meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, 

kemasyarakatan serta memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki untuk 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya revitalisasi 

sistem dan prosedur semua perangkat organisasi daerah. Semua potensi 

yang ada didayagunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu potensi ekonomis pemerintah Daerah Garut yang belum 

didayagunakan secara maksimal secara ekonomis adalah aset-aset pemda 

Garut 

Kajian ini menggunakan beberapa teori untuk memberikan hasil yang optimal. 

Teori yang digunakan, diselaraskan dengan tujuan kajian yakni untuk 

menghasilkan suatu model proyeksi PAD Kabupaten Garut dimasa yang 

akan datang. Dalam kajian ini dipilih teori-teori yang memungkinkan untuk 

mendukung tujuan dari kajian yakni merancang model atau desain 

pendapatan daerah. Untuk menghindari kerancuan pilihan model adalah yang 

mempunyai akurasi paling tinggi terhadap ekspektasi dari kajian ini.  

Setelah dilakukan berbagai pemikiran, maka teori yang paling relevan untuk  

mendukung kajian ini antara lain: 

 Teori Keuangan Publik (Public Finance Theory) 

Merupakan teori ekonomi yang menerangkan mengenai peranan sektor 

pemerintah dalam perekonomian, peralatan analisis positif ataupun normatif 

yang dapat digunakan dalam analisis ekonomi publik, analisis pengeluaran 

pemerintah meliputi sebab-sebab kegagalan pasar dan penyediaan barang 

publik, eksternalitas, teori pemungutan suara, isu-isu konseptual redistribusi 

pendapatan (Reed and Swain, 2001:107). Analisis pendapatan pemerintah 

meliputi berbagai aspek perpajakan seperti : perpajakan dan distribusi 

pendapatan, perpajakan yang adil dan efisien. 
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 Teori Pemerataan (Distribution Of Income Theory) 

Merupakan teori ekonomi yang menerangkan mengenai pemerataan 

pendapatan masyarakat dengan pendekatan teori ekonomi publik.  

 Teori Peramalan (Forecasting Theory) 

Merupakan teori ekonomi yang menerangkan mengenai fenomena ekonomi 

di masa lalu dan masa sekarang untuk diprediksi atau diramalkan pada masa 

yang akan datang (Diebold : 2001,323).  

 Teori Optimalisasi Sistem Perpajakan (Tax Optimality Theory) 

Merupakan teori ekonomi yang menerangkan mengenai berbagai macam 

pajak negara; Pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Pembangunan 

(PBB), Bea Materai (BM) dan pajak-pajak lainnya serta dampaknya terhadap 

laporan keuangan fiskal. Pemecahan berbagai masalah perpajakan serta 

dampaknya terhadap akuntansi perusahaan dan perencanaan pajak 

perusahaan. 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dibuat oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Garut dengan harapan dapat diidentifikasi pos-pos dalam 

APBD yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan 

kehidupan sosial ekonominya. Beberapa tujuan yang akan dicapai pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut :   

1. Diperoleh informasi hasil analisis dari pos-pos Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Bandung dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat setempat 

Diperoleh model perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) yang cocok untuk Kabupaten Garut 

     3.2 Manfaat  Penelitian 

 

Diharapkan model ini dapat bermanfaat dan dipergunakan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Garut dalam mengidentifikasi variabel-variabel ekonomi 

yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah serta 

mampu dalam melakukan proyeksi pendapatan dan berpotensi untuk 

membuka lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan kesempatan 

kerja. Secara spesifik maka kontribusi dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini berguna untuk pejabat pemerintah daerah kabupaten Garut 

dalam rangka memperoleh gambaran tentang potensi pendapatan yang 

belum tergali 

2. Bappeda Garut dalam membuat perencanaan serta anggaran  untuk 

tahun berikutnya  
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3. Dipenda Garut, karena kajian ini dapat menggambarkan potensi baru 

secara ekonomis yang bisa meningkatkan PAD. 
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BAB  IV 

METODE PENELITIAN 

4.1  Metode Penelitian 
 

Metode yang digunakan adalah non-eksperimental, yaitu suatu metode yang 

bersifat analisis deskriptif. Dalam hal ini, pengertian analisis dimaksudkan 

sebagai suatu cara pengumpulan, penyusunan, dan analisis, kemudian 

diinterprestasikan. Sedangkan, pengertian deskriptif dimaksudkan sebagai 

pemaparan tentang suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

atau suatu kelas peristiwa yang telah berlalu dan sedang berlangsung pada 

saat pengkajian. 

 
4.2  Data dan Pemilihan Sampel 
 

Proses pengkajian diawali dengan melakukan suatu kajian data sekunder 

dengan mempelajari publikasi-publikasi yang diterbitkan oleh pihak Pemda 

Garut, Peraturan-peraturan Daerah, literatur, dan publikasi yang berkaitan 

dengan studi yang akan dilakukan. Agar hasil kajian ini lebih teruji 

keabsahannya, maka dilakukan studi lapangan diberbagai daerah untuk 

mengetahui lebih jauh potensi aset-aset Pemda Garut yang mungkin dapat 

dioptimalkan secara ekonomis. Pengamatan langsung studi lapangan juga 

diperlukan sebagai langkah untuk mengkroscek data-data yang ada dengan 

kondisi yang sebenarnya terjadi saat kajian berlangsung. 

Adapun sampel kajian ini pada tingkat Pemda Garut: 

 Pemda Kabupaten Garut 

 Bappeda Kabupaten Garut 

 BPS cabang Garut 

 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut 

 Dinas Pertanian (perikanan) Kabupaten Garut 

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Garut 
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Periode waktu yang digunakan dalam melakukan estimasi adalah 1992 – 

2005.  

 

4.3 Operasionalisasi Variabel 
 

Variabel-variabel yang akan diteliti meliputi variable independen dan dependen 

seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 4.1 

Operasionalisasi Variabel 
 

No Variabel Konsep Indikator Skala 

1 Pengeluaran 

Seluruh 

pengeluaran 

yang berasal 

dari realisasi 

APBD 

Xt Interval 

2 Pos APBD 
Pos-pos 

pemasukan 

pada APBD 

Xt-i Interval 

2 
Pengeluaran-

lag1, 2, dst 

Seluruh 

pengeluaran 

yang berasal 

dari realisasi 

APBD pa da 

waktu (lag) 1,2 

dst 

Yt-j Interval 

 

4.4  Model yang Digunakan 
 

Selanjutnya akan dilakukan uji statistik pada model yang digunakan. Model 

yang digunakan dengan menggunakan metode time series model (dengan 

menggunakan metode ARIMA) dan metode transfer function methods 

(gabungan antara metode Ordinary Least Square/OLS dengan time series 

model) yang membuktikan adanya hubungan kausalitas antara variabel-

variabel ekonomi.  
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Sebelum pengujian terhadap estimasi tersebut dilakukan ada beberapa 

proses yang harus dilakukan sebagai estandar pengujian awal dalam metode 

runtun waktu (time series). Pengujian awal terhadap variabel-variabel yang 

digunakan diperlukan untuk memprediksi persamaan struktural yang akan 

digunakan dalam mengestimasi model. Diantara pengujian awal tersebut 

adalah : 

- Uji Akar-akat Unit (Unit Root Test). yang ditujukan untuk mengetahui 

apakah data yang ada sudah merupakan data yang stationer atau belum 

(Greene, 2000: 776). Stationeritas data dalam model runtun waktu sangat 

diperlukan untuk mencegah dihasilkannya spurious regression (regresi 

lancung). 

Persamaan regresi yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

Yt  = Yt-1 + ut   atau                                                                                 

Yt= Yt-1 + ut                                                                                         

Hipotesis untuk pengujian ini adalah : 

H0 :  = 0 (terdapat unit roots, tidak stasioner) 

H1 :  0 (tidak terdapat unit roots, stasioner) 

- Uji Kausalitas Ganger. yang ditunjukkan untuk mengetahui apakah 

perubahan pada satu variabel akan menyebabkan perubahan perubahan 

pada variable yang lain ataukah sebaliknya. justru perubahan variabel lain 

tersebut justru yang menjadi penyebab perubahan pada variabel awal 

(Gujarati,2003:700). Dengan diketahuinya arah kausalitas dari masing-

masing variabel yang ada maka penentuan persamaan strukturalnya menjadi 

lebih mudah diprediksi. 

Model yang digunakan adalah : 

1. Model persamaan tanpa pembatasan (unrestricted model) 

 Yt  = tjt

s

j
jit

r

i
i v 







11
0   
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2. Model persamaan dengan pembatasan (restricted model) 

Yt = tit

r

i
i v 




1
0   

Model tersebut digunakan untuk menguji apakah variable X mempengaruhi 

variable Y. Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel X tidak mempengaruhi 

Y. Sedangkan hipotesis tandingannya adalah sebaliknya. yaitu X 

mempengaruhi Y. Nilai Fuji diperoleh dengan rumus pada persamaan. 

Dengan Fuji ini. pengujian tingkat signifikansi adalah : 

 Jika Fuji > Ftabel. maka pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas adalah signifikan. 

 Jika Fuji < Ftabel. maka pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas adalah tidak signifikan. 

Adapun nilai Ftabel yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 
Batas Kritis Fischer-Statistik 

 

Derajat 
Kebebasan (df) 

(N1. N2) 

α = 0.01 
(1%) 

α = 0.05  
(5%) 

α = 0.10  
(10%) 

(2 . 17) 6.11 3.59 2.64 

(2 . 16) 6.23 3.63 2.67 

(2 . 15) 6.36 3.68 2.70 

Sumber : Damodar N Gujarati. Basic econometrics. 4th Edition. 

Keterangan : 

N1 = k-1; N2 = n-k 

Tahap selanjutnya dilakukan dengan menguji apakah variable Y 

mempengaruhi variable X. Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel Y tidak 

mempengaruhi X. Sedangkan hipotesis tandingannya adalah sebaliknya. 

yaitu Y mempengaruhi X. Adapun persamaan tanpa pembatas dan dengan 

pembatasnya adalah sebagi berikut : 
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1. Model persamaan tanpa pembatasan (unrestricted model) 

 Xt  = tjt

s

j
jit

r

i
i vYX  







11
0   

2. Model persamaan dengan pembatasan (restricted model) 

   Xt = tit

r

i
i vX  




1
0   

Seluruh perhitungan statistik diatas menggunakan software Eviews 5.1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Penelitian LITSAR UNPAD 2007 Page 14 
 

BAB  V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan yang saling mempengaruhi antar 

variabel yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas semua komponen penyumbang dalam penyusunan APBD 

baik yang menyangkut pendapatan maupun sector pengeluaran atau belanja daerah. 

Dalam hal ini akan dilihatdan dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara penerimaan 

pajak daerah. retribusi daerah. laba BUMD.dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. 

terhadap pengeluaran total daerah Kabupaten Garut.  

Sebelum pengujian terhadap estimasi tersebut dilakukan ada beberapa proses 

yang harus dilakukan sebagai estandar pengujian awal dalam metode runtun waktu (time 

series). Pengujian awal terhadap variabel-variabel yang digunakan diperlukan untuk 

memprediksi persamaan struktural yang akan digunakan dalam mengestimasi model. 

Diantara pengujian awal tersebut adalah : 

- Uji Akar-akat Unit (Unit Root Test). yang ditujukan untuk mengetahui apakah data 

yang ada sudah merupakan data yang stationer atau belum. Stationeritas data dalam 

model runtun waktu sangat diperlukan untuk mencegah dihasilkannya spurious 

regression (regresi lancung). 

-  Uji Kausalitas Ganger. yang ditunjukkan untuk mengetahui apakah perubahan pada 

satu variabel akan menyebabkan perubahan perubahan pada variable yang lain 

ataukah sebaliknya. justru perubahan variabel lain tersebut justru yang menjadi 

penyebab perubahan pada variabel awal. Dengan diketahuinya arah kausalitas dari 
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masing-masing variabel yang ada maka penentuan persamaan strukturalnya menjadi 

lebih mudah diprediksi. 

5.1. Uji Akar-akar Unit (Unit Root Test) 

Stasionaritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika 

untuk data runtun waktu (time series). Data stasioner adalah data yang menunjukkan 

mean. varians dan autokovarians (pada variasi lag) tetap sama pada waktu kapan saja 

data itu dibentuk atau dipakai. artinya dengan data yang stasioner model time series dapat 

dikatakan lebih stabil. Apabila data yang digunakan dalam model ada yang tidak 

stasioner. maka data tersebut dipertimbangkan kembali kevaliditasan dan kestabilannya 

karena hasil regresi yang berasal dari data yang tidak stasioner akan menyebabkan 

spurious regression (regresi lancung). Uji yang digunakan untuk melihat stasionaritas 

data dalam penelitian ini adalah metode Unit Root Test (The Augmented Dickey-Fuller 

Test). 

Persamaan regresi yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut : 

Yt  = Yt-1 + ut   atau                                                                                 

Yt= Yt-1 + ut                                                                                         

Hipotesis untuk pengujian ini adalah : 

H0 :  = 0 (terdapat unit roots. tidak stasioner) 

H1 :  0 (tidak terdapat unit roots. stasioner) 
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Tabel 5.1. 
Batas Kritis MacKinnon untuk t-Statistik pada orde Level 

 
Ukuran Sampel  = 0.01  (1%)  = 0.05 (5%)  = 0.1 (10%) 

20 -3.788030 -3.012363 -2.646119 

Sumber : Eviews 5.0 

Berdasarkan hasil uji akar unit dengan berpatokan pada nilai batas kritis dan hasil 

hipotesis  maka dapat diambil hasil kesimpulan uji akar unit dalam tabel. Jika  II lebih 

besar dari nilai absolut dari MacKinnon Critical Value hipotesis nol ditolak. yang artinya 

data stasioner.  Nlai kritis Mac kinnon diperoleh dengan menghitung uji satu sisi (one-

side p-value). Pengujian stasioneritas tiap variabel keuangan daerah dilakukan dengan 

maksimum kelambatan (lag maximum) sebesar 2 periode (atau lebih dengan 

memperhatikan tingkat sensitivitas dari masing-masing perubahan pada tingkat lag yang 

berbeda-beda).  

 
Tabel 5.2. 

Hasil Pengujian Akar Unit Pada Lag Maximum 2 
 

Variabel  - Uji Unit Akar Kesimpulan 

Total Belanja -3.482304 Stasioner pada 1nddiff. ( = 0.05) 

Tax  
-3.570597 

Stasioner pada 2nddiff. ( = 0.05) 

Retribusi  
2.746773 

Stasioner pada Level. ( = 0.1) 

BUMD -2.810857 Stasioner pada 1stdiff. ( =0.1) 

Pendapatan 

lain lain yang 

sah 

 
-2.926885 

Stasioner pada 1stdiff. ( =0.1) 

Pendapatan 

lain lain 

 
-3.982085 Stasioner pada 1stdiff. ( =0.05) 

Dinas 2.083271 Tidak Stasioner 

 Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan hasil uji akar unit terlihat bahwa semua variabel keuangan daerah mencapai 

kondisi stasioneritas maksimum pada level 1 kecuali Pendapatan Dinas yang tidak 

stasioner pada tingkat signifikansi berapapun, variable total belanja, BUMD dan 

pendapatan lain lain stasioner pada level 1 sedangkan variable retribusi sudah mencapai 

stasioner pada tingkat awal (level).  Kondisi ini sudah memenuhi syarat bahwa variabel 

keuangan dapat diestimasi dan terhindar dari spurious regression. Dengan demikian 

variable pendapatan dinas akan dikeluarkan dalam persamaan regresi dengan 

menggunakan Granger Causality Test 

 

5.2. Uji Kausalitas Granger (Fuji) 
Seperti telah dibahas diawal bahwa pengujian kausalitas Granger pembahasannya 

melalui analisis regresi dari 2 model. Model tersebut  adalah : 

1. Model persamaan tanpa pembatasan (unrestricted model) 

 Yt  = tjt

s

j
jit

r

i
i v 







11
0   

2. Model persamaan dengan pembatasan (restricted model) 

Yt = tit

r

i
i v 




1
0   

Model tersebut digunakan untuk menguji apakah variable X mempengaruhi variable Y. 

Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel X tidak mempengaruhi Y. Sedangkan hipotesis 

tandingannya adalah sebaliknya. Yaitu X mempengaruhi Y. Nilai Fuji diperoleh dengan 

rumus pada persamaan. Dengan Fuji ini. Pengujian tingkat signifikansi adalah : 

 Jika Fuji > Ftabel. Maka pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebas adalah signifikan. 
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 Jika Fuji < Ftabel. Maka pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebas adalah tidak signifikan. 

Adapun nilai Ftabel yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah sebagai 
berikut : 

Tabel 5.3. 
Batas Kritis Fischer-Statistik 

Derajat Kebebasan 

(df) 

(N1. N2) 

α = 0.01 

(1%) 

α = 0.05 

(5%) 

α = 0.10 

(10%) 

(2 . 17) 6.11 3.59 2.64 

(2 . 16) 6.23 3.63 2.67 

(2 . 15) 6.36 3.68 2.70 

dst … … … 
            Sumber : Damodar N Gujarati. Basic econometrics. 4th Edition. 

Keterangan : 

N1 = k-1; N2 = n-k 

Tahap selanjutnya dilakukan dengan menguji apakah variable Y mempengaruhi 

variable X. Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel Y tidak mempengaruhi X. 

Sedangkan hipotesis tandingannya adalah sebaliknya. Yaitu Y mempengaruhi X. Adapun 

persamaan tanpa pembatas dan dengan pembatasnya adalah sebagi berikut : 

1. Model persamaan tanpa pembatasan (unrestricted model) 

 Xt  = tjt

s

j
jit

r

i
i vYX  







11
0   

2. Model persamaan dengan pembatasan (restricted model) 

Xt = tit

r

i
i vX  




1
0   

Hasil dari pengujian hubungan kausalitas dan pengujian statistik adalah sebagai 
berikut : 
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Tabel 5.4. 
Hasil Uji Kausalitas Granger Pada Lag 1 Tahun 

Regresi Fuji 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 
1 Tahun lag 

TOTALBELANJA PAJAK 6.94057** 
TOTALBELANJA BUMD 3.79267* 
TOTALBELANJA LAIN LAIN 7.96055** 
RETRIBUSI PAJAK 8.78475** 
BUMD PAJAK 29.0056*** 
DINAS PAJAK 4.50325* 
LAIN LAIN 2 PAJAK 5.62888** 
RETRIBUSI BUMD 6.47962** 
LAIN LAIN 2 BUMD 4.03313* 
LAIN LAIN 2 LAIN LAIN 7.99803** 

    Sumber : Hasil Perhitungan  

Keterangan  Tabel  : 

* : Signifikan (=10 %) 

** : Signifikan (=5 %) 

*** : Signifikan (=1 %) 

 
Tabel 5.4. menggambarkan hasil pengujian kausalitas yang dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 

perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Hasil pengujian untuk membuktikan 

hubungan kausalitas antara variabel penerimaan pajak daerah dengan pengeluaran 

pemerintah daerah adalah sebagai   berikut : 

- Total Pengeluaran akan dipengaruhi oleh besarnya pajak daerah, pendapatan dari 

laba BUMD dan pendapatan lain lain yang sah dengan tingkat signifikansi 

berbeda : untuk variabel pajak dan pendapatan lain lain signifikan pada tingkat 
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5% dengan Fhitung (6.94057 dan 7.96055) sedangkan variabel pendapatan dari laba 

BUMD signifikan pada tingkat 10% Fhitung (6.94057 dan 7.96055). 99% pada saat 

lag 1 tahun. Hal ini diketahui dari nilai Fhitung (3.79267). Artinya, pendapatan 

pajak dan pendapatan lain lain lebih mempengaruhi total uang yang akan 

dikeluarkan dalam belanja dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari laba 

BUMD.  

- Berdasarkan tabel 5.4. dapat dilihat bahwa besarnya pendapatan pajak 

mempengaruhi variabel pendapatan retribusi, laba BUMD, penerimaan dinas 

dinas dan variabel lain lain yang berasal dari penerimaan dari pemerintah, 

propinsi dan kabupaten/kota. Dari keempat variabel yang dipengaruhi oleh 

penerimaan pendapatan pajak, makan pendapatan dari laba BUMD memberikan 

tingkat signifikansi yang paling besar yaitu 1% sedangkan variabel penerimaan 

dari dinas mempunyai tingkat signifikansi yang paling kecil.  

- Selanjutnya, variabel pendapatan dari laba BUMD mempengaruhi pendapatan 

yang diterima dari retribusi dan variabel penerimaan lain lain yang berasal dari 

pemerintah pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota. Dari kedua variabel dependen 

tersebut maka variabel retribusi lebih dipengaruhi oleh BUMD ketimbang 

variabel yang berasal dari penerimaan lain lain. Hal ini disebabkan oleh tingkat 

signifikansi yang dimilikinya lebih kecil dan signifikan sebesar 5%.  

- Terakhir, variabel penerimaan lainnya yang berasal dari penerimaan pemerintah 

pusat, propinsi dan kabupaten/kota dipengaruhi oleh pendapatan lain lain yang 

sah yang berasal dari daerah pada tingkat signifikansi 5%.  
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Dari uraian diatas maka kita dapat menyimpulkan arah kausalitas dari tiap-tiap variable 

keuangan daerah. Sehingga akan didapatkan suatu informasi yang berguna dalam 

menentukan persamaan structural yang akan digunakan sebagai dasar bagi penetuan 

peramalan nilai-nilai keuangan daerah dimasa yang akan datang. 

 Secara lebih spesifik penarikan kesimpulan berdasarkan teori granger di jabarkan 

pada tabel berikut. 

Tabel 5.5. 
Hubungan Kausalitas Antara Komponen Pendapatan Asli Daerah Dengan 

Pengeluaran Pemerintah Daerah Garut 
 

Variabel Arah Kausalitas 
PAJAK TOTALBELANJA  

BUMD TOTALBELANJA  

LAIN LAIN TOTALBELANJA  

DINAS TOTALBELANJA  

PAJAK RETRIBUSI  

PAJAK BUMD  

PAJAK DINAS  

PAJAK LAIN LAIN 2  

BUMD RETRIBUSI  

DINAS RETRIBUSI  

BUMD LAIN LAIN 2  

LAIN LAIN LAIN LAIN 2  

DINAS LAIN LAIN 2  

Sumber : Hasil Perhitungan 

Keterangan Tabel : 

Kausalitas dua arah (bidirectional) 
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Kausalitas satu arah (unidirectional) dari pengeluaran pemerintah daerah ke 

komponen penerimaan daerah 

Kausalitas satu arah (unidirectional) dari komponen penerimaan daerah ke 

pengeluaran pemerintah daerah 

Tidak terjadi kausalitas 

 

Hubungan kausalitas dua arah (bidirectional) terjadi apabila kedua variable 

dalam persamaannya saling mempengaruhi. Variable X mempengaruhi variable Y. dan 

demikian sebaliknya variable Y mempengaruhi variable X. sehingga kedua variable 

tersebut dapat menjadi sebab dan akibat dalam persamaan modelnya. Pada data tentang 

keuangan daerah Kabupaten Garut. Hubungan kausalitas dua arah (bidirectional) tidak 

ditemukan dalam hubungan kausalitas. 

Hasil pengujian kausalitas satu arah (unidirectional) terjadi apabila satu variable 

hanya mempengaruhi variable dependennya. Misalnya variable X mempengaruhi 

variable Y. sedangkan variable Y tidak mempengaruhi variable X dalam sebuah 

persamaan model. Atau variable Y mempengaruhi variable X dan variable X tidak 

mempengaruhi variable Y dalam sebuah persamaan model. Artinya kenaikan pada suatu 

variable X akan berpengaruh pada variable Y dalam sebuah persamaan model kausalitas. 

Sedangkan kenaikan variable Y tidak mempengaruhi variable X. atau sebaliknya.  

 

5.3 Hubungan Kausalitas  

Hubungan kausalitas dua arah yang terjadi antara komponen-komponen 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah dapat mengandung arti bahwa penerimaan 
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mempengaruhi pengeluaran pemerintah sekaligus pengeluaran pemerintah berpengaruh 

juga terhadap penerimaan pemerintah. Hal ini berarti pula. bahwa Pemerintah Daerah 

Garut menetapkan anggaran belanja sebelum mencari sumber-sumber penerimaan atau 

menetapkan sumber-sumber penerimaannya sebelum menetapkan anggaran belanja 

daerah.  

Hubungan kausalitas seperti di atas terjadi pada hubungan hubungan kausalitas 

antara total belanja dengan penerimaan pendapatan lain lain. 

Dari keseluruhan hasil pengolahan data dengan menggunakan Granger and 

Causality Test di atas maka dapat dilihat tidak ada satupun dari seluruh variabel baik 

dependen dan variabel independen yang mempunyai hubungan timbal balik, artinya tidak 

ada hubungan yang saling mempengaruhi, yang ada hanya hubungan satu arah. 

Hubungan dari keseluruhan variabel independen dengan variabel dependen dan menjadi 

prioritas untuk pengambilan kebijakan pengeluaran dari pemerintah Kabupaten Garut 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.6. 
Arah Kausalitas 

Rangking Variabel 
Arah 

Kausalitas 
Signifikansi 

1 PAJAK BUMD  1% 

2 PAJAK TOTALBELANJA  5% 

3 LAIN LAIN TOTALBELANJA  5% 

4 PAJAK RETRIBUSI  5% 

5 PAJAK LAIN LAIN 2  5% 

6 BUMD RETRIBUSI  5% 

7 LAIN LAIN LAIN LAIN 2  5% 

Sumber data : Diolah 
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Dari table diatas maka dapat dilihat bahwa prioritas tertinggi yang harus diperhatikan 

dalam pengambilan keputusan keuangan ataupun kebijakan keuangan daerah adalah 

memperhatikan hubungan yang sangat kuat dari variable pendapatan pajak yang 

mempengaruhi pendapatan yang diperoleh dari laba BUMD. Artinya pengenaan pajak 

yang terlalu tinggi akan mempengaruhi tumbuhnya perusahaan BUMD yang bernaung 

dibawah kekuasan pemerintah daerah sehingga akan mengganggu kinerjanya. Selain itu 

perlu dipikirkan kembali kebijakan yang diterapkan untuk BUMD seperti insentif pajak 

yang lebih baik. 

Variabel penerimaan pajak daerah mempengaruhi total belanja, retribusi dan variable lain 

lain yang berasal dari pendapatan yang sah daerah. Dalam hal ini, total belanja yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik itu menyangkut pembangunan ataupun biaya 

operasional daerah sangat dipengaruhi oleh besaran pajak yang diterima oleh pemerintah 

daerah. Oleh sebab itu penerapan kebijakan penarikan pajak perlu mendapat perhatian 

khusus m,enyangkut tingkat kedisiplinan wajib pajak baik itu korporat maupu 

perorangan. Dilain sisi penerapan pajak yang disiplin juga diperlukan tanpa menggangu 

iklim investasi daerah, artinya perlu penelitian yang lebih mendalam dalam menentukan 

kebijakan pajak. Hal ini juga sangat terkait dengan penerimaan retribusi yang tidak 

berlebihan sehingga antara pendapatan pajak dan retribusi terdapat kesimbangan dalam 

praktik dan pengambilan kebijakan. 

Besaran pajak yang diterima oleh pemerintah daerah juga sangat mempengaruhi kucuran 

dana yang diterima dari pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Pembagian ini 

sangat didasari oleh kinerja keuangan daerah. Hal ini juga terkait dengan pendapatan lain 
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lain yang sah yang berasal dari daerah baik menyangkut besaran dan periode waktu yang 

diperlukan. 

Peningkatan penerimaan retribusi dan penerimaan laba BUMD akan 

meningkatkan kontribusi kenaikan pengeluaran pemerintah, artinya dalam membuat 

angaran belanja tahun yang akan datang pemda Garut perlu memperhatikan indikator 

kenaikan penerimaan terutama dari penerimaan retribusi dan laba yang diperoleh dari 

BUMD. Pembuat anggaran Belanja Daerah harus terlebih dahulu melihat pos penerimaan 

sebelum menentukan bagian bagian yang menjadi komponen pengeluaran. 

Selain itu sumber penerimaan dari laba BUMD sangat mempengaruhi ketiga variabel 

penerimaan meliputi pajak, retribusi dan pendapatan lainnya, artinya semakin tinggi laba 

yang diperoleh dari BUMD maka akan semakin tinggi sumber penerimaan pajak daerah, 

retribusi dan sumber penerimaan lainnya. Selain itu kenaikan pendapatan lain lain juga 

akan mempengaruhi kenaikan penerimaan pajak dan retribusi, dampak yang ada dari 

kenaikan pendapatan bukan pajak lainnya. Selanjutnya hubungan kausalitas antara 

penerimaan pendapatan lainnya dengan penerimaan pajak dan retribusi sangat bergantung 

dari jumlah dan keterkaitan Perda yang dikeluarkan, artinya sedini mungkin dihindarkan 

penerbitan perda yang sangat mengganggu iklim investasi di kabupaten Garut. Terakhir 

total pengeluaran dan belanja daerah Garut akan mempengaruhi target penerimaan pajak, 

artinya dengan adanya kenaikan pengeluaran kabupaten Garut maka pemerintah daerah 

setempat mau tidak mau harus menaikkan target penerimaan pajak untuk menutupu 

kekurangan dari APBD.  

  
 Melihat hasil keseluruhan dari pengujian kausalitas antara komponen-komponen 

penerimaan daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah. terdapat kesimpulan yang 
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tegas mengenai hubungan kausalitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 

kausalitas baik antar komponen-komponen penerimaan daerah atau dengan komponen 

pengeluaran pemerintah daerah merupakan salah satu aturan penting dalam penetapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaan pembangunan 

daerah.  

 

 Berdasarkan penjelasan di atas maka langkah selanjutnya adalah mencari hubungan 

antar variable-variabel tersebut. dengan cara merancang model-model  struktural dari 

masing-masing variabel keuangan daerah. untuk kemudian akan dicoba untuk membuat 

ramalan (forecasting) dari tiap –tiap variable. sehingga Pemerintah Daerah Garut dapat 

memprediksi tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan dimasa yang akan datang 

dalam pelaksanaan pembangunan daerah. 
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BAB  VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dalam perencanaan Anggaran diperlukan kemampuan dalam melihat hubungan 

kausalitas yang sering terjadi antar variable penyumbang komponen Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil penelitian Anggaran di Kabupaten Garut 

membuktikan bahwa variable yang banyak mempengaruhi dalam penyusunan anggaran 

Daerah adalah antar penerimaan pajak dengan laba yang diperoleh dari Badan Usaha 

Milik Daerah yang memang langsung dikelola dan dibawah kekuasan Pemda.  Variabel 

yang banyak mempengaruhi pengeluaran pemerintah Daerah dalam menjalankan 

pembangunan adalah penerimaan pajak dan pendapatan lain lain yang diterima oleh 

Daerah. Selanjutnya, ditemukan bukti bahwa tidak ada satupun variable penyumbang 

APBD yang mempunyai hubungan kausalitas timbale balik (2 arah), artinya seluruh 

variable tersebut hanya mempunyai hubungan searah, akhirnya penulis berharap hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengambil kebijakan di daerah dalam 

mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan (suistanability) 

6.2 Saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan keterkaitan dan kekuatan hubungan antar variable yang 

terdapat dalam APBD, seluruh variable yang akan dihitung sebaiknya dilakukan analisis 

keterkaitan terlebih dahulu untuk memperolah hasil perencanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yang lebih baik. 
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