
Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

60 
 

 

FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

Helly Suharlina* 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

 

ABSTRAK    

          Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) terhadap Belanja Daerah  seta dampak flypaper effect pada Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. 

         Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 
berganda dengan data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Barat. Selama periode penelitian tidak terjadi flypaper effect pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

       Pemerintah daerah harus lebih optimal dalam menggali potensi sumber daya 
yang ada pada setiap daerah agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 
sehingga akan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pusat. 

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah dan Flypaper effect. 

 

1. PENDAHULUAN 

Peran pemerintah daerah diharapkan mampu untuk membiayai terhadap 
apa saja penyelenggaraan pemerintah daerahnya, oleh sebab itu pemerintah daerah 
masing – masing dituntut lebih aktif  lagi dalam mengelola dana penerimaam 
pemerintah. Otonomi daerah harus mampu untuk menggali sumber – sumber 
keuangan daerahnya sendiri dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintah daerahnya. 
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Jadi ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin 
sehingga daerah harus menggali secara optimal potensi yang ada di daerahnya 
masing – masing. Perimbangan  keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah menggunakan prinsip kewenangan  dilimpahkan ke daerah 
maka uang untuk mengelola kewenangan harus juga dilimpahkan ke daerah 
tersebut, sehingga daerah mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri.            

Untuk pelaksanaan kewenangan terhadap pemerintah daerah maka 
pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana 
alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil 
(DBH), disamping itu ada sumber lain dari pendanaan sendiri yaitu Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 

Dalam proses penganggaran akan muncul fenomena Flypaper Effect  
merupakan kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja 
lebih banyak dengan menggunakan Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kepentingan 
belanja/pengeluaran  daerah  tanpa menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Menurut Trunbull (1992) menyatakan bahwa fenomena flypaper effect membawa 
implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah 
yang lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri. 

Pontianak  sedangkan yang paling rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
adalah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Melawi. Dengan semakin 
meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) maka akan semakin berkurang 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  yang akan 
diterima pemerintah daerah.  

Dengan demikian ketergantungan  Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 
Barat masih tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Pemerintah 
daerah masih mengharapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) untuk pembangunannya. Ada beberapa Kabupaten saja yang 
setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten 
ketapang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Melawi dan kabupaten Kayong 
Utara. Dana alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 yang tertinggi kontribusinya pada 
Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten 
Sintang dan Kabupaten Melawi sedangkan yang teredah pada Kota Pontianak dan 
Kota Singkawang. Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK)  terhadap pembiayaan 
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belanja daerah masih sangat besar. Ketergantungan transfer dari pemerintah pusat 
terhadap pemerintah daerah masih sangat besar. 

Pendapatan lain – lain ini memang tidak begitu besar tetapi mampu untuk 
membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan daerah.Kalau dilihat data  Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) dan Belanja Daerah  di Provinsi Kalimantan Barat  selama tahun 2010 
2014 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dana Alokasi Umum (DAU)   yang 
paling besar dalam membiayai belanja daerah, kemudian diikuti oleh Dana 
Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau dilihat dari 
kondisi tersebut bearti Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih 
sangat mengandalkan penerimaan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan 
Dana Alokasi Khusus (DAK), hal ini akan berdampak pada pemerintah daerah 
yang tidak berusaha maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Jika Pemerintah daerah masih mengandalkan dana dari pusat maka 
dampaknya adalah daerah tidak akan berusaha secara maksimal dalam upaya 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berdasar data maka penelitian ini akan menguji dan menganalisis 
pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Kalimantan Barat dan dampak flypaper effect pada DAU, DAK dan PAD 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Belanja Daerah 

Pengeluaran pemerintah bisa mencerminkan biaya yang dikeluarkan 
pemerintah guna melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah telah 
menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Menurut Idris (2016) 
menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan 
sifatnya antara lain : 

1. Pengeluaran Negara yang bersifat self-liquidating ( yang mampu 
memberikan keuntungan), yakni pengeluaran Negara berupa pemberian 
jasa kepada masyarakat sehingga akan mendapat pembayaran kembali dari 
masyarakat dari barang/jasa yang diberikan. 
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2. Pengeluaran Negara yang bersifat reproduktif yaitu pengeluaran Negara 
yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan 
penghasilannya. 

3. Pengeluaran uang Negara yang tidak produktif misalnya pengeluaran 
untuk membuat monument yang tidak menghasilkan pemasukan kembali. 

4. Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang. 
5. Pengeluaran dalam rangka pemberian subsidi. 

 

Besarnya peranan pemerintah hal ini disebabkan pemerintah harus 
mengatur dalam hal hubungan  yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan 
peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan 
daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang 
mengurangi ekuitas dana lancer yang merupakan kewajiban daerah dalam satu 
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 
belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu 
periode anggaran. 

Menurut Darise (2008) menyatakan bahwa untuk memudahkan penilaian 
kewajaran biaya suatu program atau kegiatan belanja diklasifikasikan menjadi dua 
bagian yaitu : 

1. Belanja tidak langsung 
Merupakan belanja yang penganggarannya yang tidak dipengaruhi secara 
langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung 
merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran 
sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik 
kepada pegawai yang bersifat tetap ( pembayaran gaji dan tunjangan ) dan 
atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang diperlukan secara 
periodik. 

2. Belanja langsung 
Merupakan belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh 
adanya program atau kegiatan. 

Menurut Adolf Wagner dalam Idris menyatakan bahwa Pengeluaran 
pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi 
ini oleh Wagner disebut dengan hokum selalu meningkatkan peranan pemerintah. 
Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan 
kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.  
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2.2. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 

Dana alokasi Umum ( DAU ) yang diberikan kepada semua Kabupaten 
dan Kota yang bertujuan untuk  didistribusikan berdasarkan pada prinsip – prinsip 
tertentu secara umum daerah miskin dan terbelakang yang harus menerima lebih 
banyak dari pada daerah yang kaya, Dengan kata lain tujuan Dana Alokasi Umum 
( DAU ) adalah dalam rangka pemerataan dan penyediaan pelayanan publik. 

Penggunaan Dana Alokasi Umum ( DAU ) ditetapkan oleh pemerintah 
daerah Untuk dapat jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah 
dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat serta menjadi satu 
kesatuan dengan penerimaan APBD. Dana alokasi Umum  (DAU) digunakan 
untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah. Menurut Pipin 
Syarifin dan dedeh Jubaedah menyatakan bahwa Dana alokasi Umum ( DAU 
)adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi.  

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001) menyatakan bahwa Dana 
Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan daerah kabupaten ditetapkan 
masing-masing 10 % dan 90 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) .  

Menurut Warta menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 
dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemapuan keungan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi, berperan dalam mengurangi tingkat kesenjangan antar 
daerah ( horizontal fiscal imbanlance ).  

Menurut Kuncoro dalam Ristiardani menyatakan bahwa pendistribusian 
Dana alokasi Umum (DAU) ditentukan berdasarkan formula baku yang telah 
ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip penentuan Dana Alokasi 
Umum (DAU) secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan 
terbelakang harus menerima lebih besar dari pada daerah kaya.  

Dana Alokasi Umum (DAU) bagi masing-masing Provinsi dan Kabupaten 
dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 
seluruh bobot daerah dengan bobot seluruh daerah diseluruh Indonesia. 

Menurut  Wijaya, Dana Alokasi Umum ( DAU ) bertujuan untuk 
pemerataan kemampuan daerah termasuk jaminan kesinambungan 
penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar 
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kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum 
APBN. Dana Alokasi Umum ( DAU ) digunakan untuk membiayai kebutuhan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang penggunaannya di 
tetapkan oleh daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan 
oleh menteri keuangan melalui ditjen anggaran secara berkala dari total Dana 
Alokasi Umum (DAU) perdaerah.   

 

2.3.  Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 

Menurut Wijaya ( 2005 ) menyatakan bahwa Dana Alokasi khusus (DAK) 
digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan sarana dan 
prasarana fisik dengan umur ekonomis panjang yaitu tiga tahun, Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBD yang sangat berguna untuk 
membiayai kebutuhan khusus pada daerah tertentu. Adapun kebutuhan khusus 
dapat diartikan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan 
rumus atau komitmen atau prioritas Nasional.  

Jadi Dana alokasi Khusus (DAK) ditetapkan berdasarkan kreteria umum, 
kreteria khusus dan Kreteria teknis. Pembiayaan kegiatan tidak semua 
dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) akan tetapi daerah wajib untuk 
menyediakan dana sekurang – kurangnya 10 % dari Dana alokasi Khusus ( DAK ) 
yang dialokasikan dari APBD yang disebut dengan istilah dana pendamping.   
Menurut Pipin Syarifin Dan Dedah Jubaedah menyatakan bahwa Dana Alokasi 
Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. 

Menurut Wijaya menyatakan bahwa biaya administrasi biaya penyiapan 
proyek fisik, biaya penelitian pegawai daerah dan lain-lain biaya umum yang 
sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum. 

Arah kebijaksanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai 
kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang merupakan prioritas kewenangan 
pemerintah daerah sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan 
kewenangan dan tanggung jawab daerah kearah pemenuhan kebutuhan khusus. 
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2.4. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah 
yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun tujuan 
tersebut adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 
pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan 
Pendapatan asli Daerah (PAD) selalu diupayakan mengingat hal tersebut adalah 
merupakan penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah. 

Menurut Atep Adya Barata (2004) menyatakan bahwa pendapatan daerah 
adalah semua  hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas 
daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan 
yang menjadi hak pemerintah daerah. 

Menurut Widjaja (2002) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil 
perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah seperti laba, 
deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain – lain. 

Pajak daerah berfungsi sebagai sumber keuangan daerah selain itu juga 
sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menjalankan peran pemerintah antara 
lain dalam hal pemerataan pendapatan, stabilitatif dan alokatif. 

 

2.5. Flypaper Effect 

Flypaper Effect membawa implikasi  bahwa transfer akan mengakibatkan 
belanja daerah yang lebih besar dari penerimaan transfer itu sendiri. Menurut 
Gorodnichenko (2001) menyatakan bahwa fonomena flypaper effect dapat terjadi 
dalam dua versi yaitu : 

- Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah 
yang berlebihan. 

- Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi 
dari pada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. 

Pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat melalui efek 
harga, bantuan bersyarat antara lain transfer penyeimbang tidak terbatas yang 
akan menurunkan harga barang publik. Bantuan bersyarat berasosiasi dengan 
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pergeseran garis anggaran maka konsekuensinya konsumsi barang publik 
mengalami peningkatan. Pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat 
tergantung sensitivitas silangnya.  

Keseimbangan masyarakat setelah menerima transfer akan menunjukan 
adanya kenaikan pada penerimaan pajak daerah dan juga kenaikan konsumsi 
barang publik, hal ini bearti transfer meningkatkat pengeluaran konsumsi barang 
publik tetapi tidak menjadi substitute bagi pajak daerah fonomena ini disebut 
sebagai flypaper effect.  

 

3. METODE PENELITIAN 

 Bentuk penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu 
penelitian yang  menggambarkan dan menjelaskan pengaruh variabel-variabel 
independen terhadap  variable-variabel dependen. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari publikasi DJPK, BPS Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta instansi lain yang ada hubungannya 
dengan penelitian ini.  Data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan dari 
data time series dan data cross section. Kemudian data diolah dengan computer 
melalui program software economic views ( E-views 9 ). 

3.1.  Variabel Penelitian 
3.1.1. Variabel Terikat ( Dependent Variabel ) 

Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
Belanja Daerah. 

3.1.2. Variabel Bebas ( Independent variabel ) 
Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
Dana alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

3.2. Metode Analisis 
1. Data Panel 

Data Panel adalah gabungan dari data time series dan data cross 
section. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan 
variable-variabel cross section maupun time series. Dalam penelitian 
ini yang menjadi data time series adalah kurun waktu dari tahun 2010 
sampai dengan tahun 2014, sedangkan data cross section adalah data 
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Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 
Kabupaten/Kota.   

2. Regresi Linier Berganda / Regesi Linier Multipel 
Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut :  
        Y = b0  +  b1x1  +   b2x2  +   b3x3 +   e 

3.3. Uji Statistika 
a. Uji t 
b. Uji F 
c. Koefisien Determinasi ( R2 ) 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Regresi linier Berganda / Regresi Linier Multipel 

Berdasarkan  hasil yang diperoleh dari Regresi maka didapat hasil sebagai 
berikut : 

Tabel 1.1 
Hasil Estimasi Regresi linier Berganda 

Variabel Coefficient Prob. 

C 3,090827 0,0251 

Dana Alokasi Umum (DAU) 0,186746 0,0024 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,048230 0,0071 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 0,681455 0,0000 

 

Persamaan Regresi adalah sebagai berikut : 

 Y  =  3,090827  +  0,186746 X1  +  0,048230  X2  +  0,681455  X3  

Hasil regresi Linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Konstanta ( C ) 
Nilai koefisien Konstanta ( C ) sebesar 3,090827 nilai tersebut dapat 
diartikan bahwa jika Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi Khusus 
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( DAK ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) tidak mengalami perubahan 
maka Belanja Daerah sebesar 3,090827 %. 

b. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 
Nilai koefisien Dana alokasi Umum ( DAU ) sebesar 0,18674 artinya jika 
Dana Alokasi Umum ( DAU ) mengalami kenaikan satu persen maka 
Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,186746 persen dengan asumsi 
Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan Pendapatan asli Daerah ( PAD ) tetap. 

c. Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 
Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar 0,048230 artinya 
jika Dana Alokasi Khusus ( DAK ) mengalami kenaikan satu persen maka 
Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,048230 persen dengan asumsi 
Dana Alokasi Umum ( DAU ) tetap. 

d. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 
Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebesar 0,681455 artinya 
jika Pendapatan asli Daerah ( PAD ) satu persen maka Belanja Daerah 
akan meningkat sebesar 0,681455 persen dengan asumsi Dana Alokasi 
Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi khusus ( DAK ) tetap. 
 

4.1.2. Uji Statistika 

Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah Dana Alokasi Umum 
(DAU ), Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan Pendapatan asli Daerah ( PAD ) 
masing – masing berpengaruh terhadap Belanja daerah. Berikut ini data tentang 
hasil perhitungan uji t sebagai berikut: 

Tabel 1.2 
Uji t 

Variabel t-Statistic Prob. Keputusan 

Dana alokasi Umum (DAU) 3,192986 0,0024 Signifikan 

Dana alokasi Khusus (DAK) 2,802367 0,0071 Signifikan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4,708423 0,0000 Signifikan 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi 
Umum ( DAU ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan asumsi 
Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) tetap.  

b. Dana alokasi Khusus ( DAK ) 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi 
Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan asumsi Dana 
Alokasi Umum ( DAU ) dan Pendaptan Asli Daerah ( PAD ) tetap. 

c. Pendapatan asli daerah ( PAD ) 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Pendapatan 
Asli Daerah ( PAD ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan asumsi 
Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK) tetap. 
 

Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah Dana alokasi Umum ( DAU ), 
dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan Pendapatan Asli daerah ( PAD ) berpengaruh 
secara simultan atau serempak terhadap Belanja daerah. Berdasarkan hasil 
perhitungan didapat nilai F-Statistic sebesar 123,3056 dengan probability sebesar 
0,000000. Hal ini bearti bahwa Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi 
Khusus ( DAK ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) secara bersama-sama 
(simultan) berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota 
di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Uji koefisien Diterminasi ( R2 ) 

Untuk mengukur besarnya kontribusi dari variabel bebas terhadap naik  
turunnya variabel terikat. Hasil nilai koefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,973839 
artinya sebesar 97,3839 % dari variabel Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana 
Alokasi Khusus ( DAK ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) mampu 
menjelaskan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi 
Kalimantan Barat, sisanya 2,6161 % dipengaruhi oleh variable lain diluar 
penelitian ini. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum ( DAU ) terhadap Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum 
(DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini Dana Alokasi 
Umum (DAU) adalah merupakan dana yang di transfer oleh pemerintah pusat 
yang harus digunakan daerah untuk pemerataan keuangan daerah dalam 
membiayai pembelanjaan daerah dalam pelaksanan desentralisasi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prakosa (2004) yaitu DAU 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum 
(DAU) merupakan sumber penerimaan yang paling besar terhadap daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.Besarnya Dana Alokasi Umum 
(DAU) untuk Kabupaten/Kota setiap tahunnya mengalami peningkatan, rata-rata 
Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertinggi di Kabupaten Ketapang dan 
Kabupaten Sintang dan yang terendah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten 
Sekadau. 

Adapun Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan sebagai pembiayaan 
dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan serta pelayanan dasar 
umum. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan daerah terhadap transfer dana 
dari pusat masih sangat tinggi. Dalam hal ini ketergantungan terhadap pusat harus 
segera dikurangi sehingga desentralisasi akan dapat terwujud. Seharusnya 
pemerintah daerah harus bisa menggali potensi yang ada didaerahnya terutama 
menggali dan mengelola sumber daya alam yang berlimpah sehingga 
ketergantungan terhadap pusat dapat dikurangi. 

 

4.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus ( DAK ) terhadap belanja Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 
dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 
Barat. Dengan meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) maka belanja daerah 
juga akan meningkat. penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Listiorini 
bahwa Dana alokasi Khusus tidak berpengaruh  signifikan terhadap belanja daerah 
Kabupaten/Kota Sumatra Utara. 
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Rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi di Kabupaten Ketapang, 
Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang sedangkan yang terendah di Kota 
Pontianak.  Hal ini bearti daerah Kabupaten/Kota masih mengharapkan dana yang 
bersumber dari pusat.  

 

4.2.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap Belanja Daerah       
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantann Barat. 

Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa Pendapatan asli Daerah (PAD) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini bearti setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) akan meningkatkan belanja daerah Kabupaten.Kota di Provinsi Kalimantan 
Barat. Dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) maka 
akan dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai 
pelaksanaan program kegiatan. 

Rata – Rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi adalah Kota 
Pontianak dan yang terendah adalah Kabupaten Melawi dan Kabupaten kayong 
Utara. Kota Pontianak  yang memiliki PAD yang paling tinggi karena salah satu 
sumber yang terbesar adalah pajak daerah yang terdiri dari tiga sektor yang paling 
besar kontribusinya yaitu sector perdagangan, hotel dan restoran, sektor 
pengangkutan dan komunikasi dan sector bangunan, tiga sektor  ini yang banyak 
kontribusinya bagi pajak daerah. 

Kalau ketiga sektor ini meningkat maka akan mengakibatkan pajak daerah 
juga akan meningkat. Sedangkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terendah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kayong Utara, hal ini dikarenakan 
ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber daya alam yang ada 
di daerahnya masing – masing sehingga potensi yang ada di daerah tersebut dapat 
digali dengan maksimal. 

 

4.2.4. Dampak flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi   Khusus ( DAK ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.      

 Flypaper Effect dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana belanja  
daerah lebih banyak bertumpu pada dana transfer dari pada Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) sehingga akan terjadi suatu pemborosan dalam belanja daerah. 
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Dengan semakin meningkatnya belanja daerah serta peningkatan pendapatan 
masyarakat maka mengakibatkan meningkatnya jumlah pajak daerah didapat dari 
masyarakat yang membayar pajak.  

 Berdasarkan hasil penelitian dimana koefisien Dana Alokasi Umum 
(DAU)  sebesar 0,186746, koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 
0,048230 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,681455 maka dapat 
disimpulkan bahwa koefisien PAD lebih besar dari DAU dan DAK dan 
berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah maka dapat diartikan bahwa 
flypaper effect pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tidak terjadi. 

 Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Kalimantan Barat dalam merealisasikan terhadap belanja daerah lebih besar 
karena terjadi peningkatan PAD dari pada terjadi peningkatan dana transfer dari 
pusat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pramuka hasilnya tidak terjadi flypaper 
effect pada Kabupaten/Kota di Jawa. 

 Di Provinsi Kalimantan Barat tidak terjadi flypaper effect hal ini 
disebabkan ketika terjadi kenaikkan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
maka akan berpengaruh terhadap naiknya alokasi belanja pemerintah daerah dan 
kenaikan  masing - masing  dana transfer  ( DAU dan DAK ) terhadap kenaikkan 
belanja daerah. Karena tidak terjadinya flypaper effect pada kabupaten/Kota di 
Provinsi Kalimantan Barat maka pemerintah daerah dapat lebih mandiri dan 
berkreasi dalam menggali dan menciptakan pendapatan melalui potensi yang ada 
di masing – masing daerah. 

 Belanja daerah dapat berupa pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan 
sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana pertanian dan perikanan yang dapat 
meningkatkan perekonomian suatu daerah sehingga pemerintah daerah dapat 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

 

5. KESIMPULAN 

 Dana Alokasi Umum ( DAU ) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 
belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini dikarenakan 
Dana Alokasi Umum (DAU) dana transfer dari pusat yang harus digunakan 
daerah untuk pemerataan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. 
Dana Alokasi Khusus ( DAK ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini merupakan 
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bantuan dari pusat untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Pendapatan Asli Daerah ( 
PAD ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini dikarenakan dengan 
semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD )  maka akan 
meningkatkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan program 
kegiatan.  

 Tidak terjadinya flypaper effect Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 
Barat, hal ini disebabkan pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemerintah daerah lebih berkreasi 
dalam menggali potensi yang ada di daerahnya. 
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