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Abstract 

 Existance of local government autonomy in Indonesian Economic 

Development is very important. However, it is has good in concept but poor in 

implementation.The efficiency of the implementation is related to the determination of 

its fiscal policy, particular it has some question about fiscal authority between 

Government and Local Government.  

 This study aims at analyzing fiscal decentralization degree of local 

government between Kabupaten Jember and Kabupaten Bondowoso. The methods of 

analysis used in this study are Partial Adjusment Model (PAM) and Error Correction 

Model (ECM). The data used in this empirical study are quarterly data taken from 
those 1985 until 1997 data picked from the source of several publications. 
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1. Pendahuluan 
Otonomi Daerah merupakan isu strategis konsep pembangunan ekonomi 

berbasis desentralisasi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Semenjak 

diaktualisasikan pada tahun 1999, otonomi daerah masih memberikan masalah yang 

membelit daerah dan perlu upaya penyempurnaan terus menerus. Intinya, beberapa 

permasalahan masih membayangi perjalanan otonomi daerah yang didasarkan pada 

UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No.5 tahun 

1974, sedangkan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan pengganti UU No.32 tahun 1956. 

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang 

diatur dalam UU No. 22 perlu dibarengi dengan desentralisasi pelimpahan keuangan 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 25. Tanpa 

adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah 

daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi. (Ismail, Munawir, 

2001:43). Prinsipnya, UU No 25 tahun 1999 mengatur kewenangan Pemerintah 

daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan dan pembiayaan daerah, dengan 
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tetap memperhatikan urusan dan kewenangan yang memang menjadi kewenangan 

Pemerintah Pusat.  

Realitas yang terjadi adalah pemerintah daerah dihadapkan pada tingginya 

pembangunan daerah terutama fisik, akan tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara 

daerah terhadap pusat juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif 

rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat. Fakta menunjukkan bahwa di 

bidang ketergantungan fiskal justru Kabupaten yang mengalami tingkat 

ketergantungan sangat tinggi (Kuncoro, 1995). Propinsi Jawa Timur yang memiliki 

prosentase luas 2,5 persen dari seluruh wilayah Indonesia dengan persentase 

penduduk tahun 1990 mencapai 19,79 dari seluruh penduduk Indonesia ternyata 

hanya memiliki rata-rata persentase PAD terhadap pendapatan dari 1984/85 hingga 

1990/91 sebesar 19,3 persen. 

Tulisan ini pada intinya ingin mengetahui derajat otonomi fiskal Kabupaten di 

Propinsi Jawa Timur dengan mengambil kasus 2 (dua) Kabupaten sebagai contoh 

kasus (Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso). Dengan catatan bahwa, 

wilayah dengan batas administratif tidak identik dengan wilayah ekonomi sehingga 

daerah sendiri secara definitif otonomi fiskal dapat diartikan sebagai kemampuan 

pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD (Sondakh, 2000). Pemilihan dua daerah 

Kabupaten diatas dengan pertimbangan letak geografis yang berdekatan, namun 

mempunyai spesifikasi regional yang berbeda secara menonjol, sehingga perbedaan 

pertumbuhan ekonomi pun berbeda. Kondisi riil tersebut memberikan urgensi kajian 

yang bersifat empirikal sehingga dapat memberikan kontribusi riil bagi perbaikan 

otonomi daerah tertuma di bidang keuangan. Namun, kita harus ingat bahwa rujukan 

yang digunakan dengan mengambil contoh desentralisasi fiskal dibentuk negara 

serikat yang bersistim Negara Bagian, sehingga berbeda dengan desentralisasi fiskal 

yang dibentuk negara kesatuan seperti NKRI. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada tahun 1977, Both meneliti perbandingan pajak antara propinsi, kapasitas 

pajak dan kebutuhan pembangunan di Indonesia (dalam Sondakh, 2000). Ternyata 

simpulan yang didapat adalah sistem pajak di Indonesia sangat tersentralisasi dan 

kurang memberi tekanan pada unit pemerintah yang lebih rendah. 

 Uppal dan Suparmoko (1996) menelaah hubungan keuangan antara 

pemerintah di Indonesia. Sentralisasi fiskal di Indonesia sangat tinggi dan distribusi 

bantuan antar propinsi tidak merata. Selain itu ditemukan bahwa bantuan pemerintah 

pusat berkorelasi negatif dengan upaya pengumpulan pajak dan kebutuhan fiskal. 

Secara teoritis seharusnya ini menunjukkan korelasi yang positif. 

 Sedangkan penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal 

daerah di banyak negara masih rendah, tercermin dari rendahnya PAD. Nanga pada 

tahun 1991 melakukan studi tentang otonomi keuangan daerah di 3 (tiga) Kabupaten 

dati II Propinsi Jawa Timur yang meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten 

Probolinggo, Kabupaten Trenggalek menemuka bahwapeningkatan PAD  pada 

umumnya masih sangat rendah sementara dilain pihak peranan bantuan pusat dalam 
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seluruh penerimaan APBD tingkat II masih terlalu besar (dalam Ananda, 2003). 

Disimpulkan pula bahwa tingkat perkembangan ekonomi daerah dan bantuan 

pemerintah pusat berpengaruh secara signifikan terhadap derajat otonomi fiskal 

daerah. 

 Studi Tumilaar pada tahun 1997 untuk kasus Propinsi Sulawesi Utara 

menyimpulkan bahwa derajat otonomi fiskal daerah (perbandingan PAD dengan 

penerimaan daerah tingkat II) masih rendah (dalam Sondakh, 2000). Hal ini dapat 

ditunjukkan bahwa selama 15 tahun tiap dati II se Propinsi Sulawesi Utara tercatat 

pangsa tersebut rata-rata 15,32%. Faktor yang berpengaruh terhadap otonomi fiskal 

daerah adalah tingkat bantuan pemerintah yang ditunjukkan oleh variabel tingkat 

bantuan pemerintah semua dati II menunjukkan pengaruh yang signifikan secara 

positif. Sementara tingkat ekonomi dan tingkat transfer pemerintah juga 

menunjukkan pengaruh yang bervariasi untuk 6 kabupaten yang diteliti. Ditemukan 

juga bahwa aspek ekonomi dan keuangan mempunyai pengaruh yang besar untuk 

mengukur derajat otonomi fiskal daerah sekaligus sebagai bahan pertimbangan 

realisasi pelaksanaan otonomi daerah tingkat II. 

 Menurut Nick Devas (1989) Daerah Tingkat II, pajak daerah merupakan pos 

pendapatan kedua terbesar dalam PAD setelah retribusi daerah. Hingga saat ini dari 

37 jenis pajak yang dikenakan di dati II, terdapat 7 jenis pajak yang tetap menjadi 

andalan Pemerintah Daerah Dati II, yaitu Pajak Pembangunan I, pajak penerangan 

jalan, pajak pertunjukan dan keramaian umum, pajak reklame, pajak pendapatan 

perusahaan, pajak potong hewan dan pajak bangsa asing. Di Dati II 85% pendapatan 

daerah berasal dari 7 sumber pajak di atas. 

  

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi yang 

berwenang di Kabupaten Jember dan Bondowoso yaitu meliputi: Badan 

Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Bagian 

Keuangan dan laporan statistik Propinsi Jawa Timur. Data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data deret waktu (time series) tahunan mulai dari tahun 1985 

sampai dengan 1997.  

3.1.3 Alat Analisis 

 Penelitian ini menggunakan alat analisis  model dinamis dengan pendekatan 

Partial Adjustment Model (PAM) dan  Error Correction Model (ECM).  Model dasar 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  DO = f ( GR, AID, GEX)  ………………….……………..……        (1) 

Keterangan: 

DO =Derajat Otonomi Fiskal Daerah, yang diukur dengan menggunakan  

administratif dependent ratio (perbandingan PAD dengan total penerimaan 

APBD). 
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GR  = Tingkat Perkembangan Ekonomi Daerah, yang diukur dengan menggunakan 

besarnya sumbangan (share) sektor industri pengolahan, perdagangan, 

pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB. 

AID= Tingkat Bantuan Pemerintah Pusat, yang diukur dengan menggunakan 

besarnya sumbangan (share) bantuan umum (blok grant) terhadap total 

bantuan pemerintah pusat. 

GEX= Tingkat Transfer Pemerintah kepada Daerah, yang diukur dengan cara 

membandingkan besarnya transfer pemerintah pusat terhadap total 

penerimaan daerah. 

 

3.1.3.1 Partial Adsjustment Model (PAM) 

 Model penyesuaian parsial dikembangkan oleh Feige (1966), dimana untuk 

mendapatkan model ini diperlukan perhitungan dengan pendekatan fungsi biaya 

kuadrat tunggal adalah sebagai berikut:  

 Yt = a0 + a1X1t + a2X2t                   ……………………….…………………    (1) 

dan     Ct  = a1 (Yt – Yt*)2 + a2 (Yt – Yt-1)2 …………….……………………….        (2) 

min. YtCt δδ /  =0, maka akan menghasilkan persamaan berikut: 

              Yt    = {a1/(a1+a2)} Yt* + {a1/(a1+a2)} Yt-1 …….……………………..         (3) 

dengan {a1 / (a1 + a2)} = a, maka: 

     Yt   = aYt* + (1-a) Yt-1  ………………………………………………….  (4) 

dan dengan Yt  = tt XX 210 ααα ++  , sehingga : 

       Yt* = tt XX 210 ααα ++    …………………………………………….(5) 

Apabila Y* merupakan model empiris jangka panjang, maka bentuk model PAM 

adalah:  Yt = 122110 )1( −−+++ ttt YXX αααα   Atau :       

  1320 −+++= tttt YXXY ββββ  …………………………………. (6) 

 Dengan bentuk PAM ini kita dapat mengamati model dasar dalam jangka 

panjang dan dapat diestimasikan karena semua variabel yang terlibat diamati 

perkembangannya. 

3.1.3.2 Error Correction Model (ECM) 

 Apabila himpunan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berintegrasi 

pada derajat yang sama, khususnya pada derajat nol atau satu serta regresi kointegrasi 

adalah stasioner, maka model yang paling sesuai adalah model linier dinamis ECM. 

Hal ini karena ECM konsisten dengan konsep kointegrasi atau dikenal dengan 

Granger Reprentation Theorem. Teori ini mengatakan bahwa apabila variabel-

variabel yang diamati membentuk suatu himpunan variabel yang berkointegrasi, 

maka model dinamis yang valid adalah ECM (Insukindro, 1990). Untuk medapatkan 

ilustrasi mengenai hubungan antara pendekatan kointegrasi dengan ECM, pertama-

tama kita anggap bahwa residual dari persamaan stasioner.  Model koreksi kesalahan 

(ECM) terfokus pada model yang dikembangkan oleh Domowitz dan Elbadawi 

(1987), yang diturunkan dari fungsi biaya kuadrat tunggal. Model fungsi biaya 

kuadrat tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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dimana komponen pertama fungsi biaya kuadrat tunggal (4.2) merupakan biaya 

ketidakseimbangan dan komponen kedua adalah biaya penyesuaian. Z adalah faktor-

faktor yang mempengaruhi M, dan f adalah vektor pembobot (Insukindro,1990). 

Langkah berikutnya adalah meminimisasi fungsi biaya diatas sebagai berikut: 

  )}({2*)(2/ 1121 −− −−−+−= tttttt ZZfMMbMMbYC δδ  …….. (8) 

Untuk meminimalkan biaya  /Cδ 0=tMδ , maka: 

Apabila disederhanakan dengan b1/(b1+b2)=b menjadi: 

           )()1()1(* )1()1( −− −−+−+= tttttt ZZfbMbbMM ……………………….. .. (9) 

dengan mengacu pada model penelitian ini bahwa: 
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dengan proses teknik reparameterisasi akan didapat model ECM, yaitu: 

DDOt = e0 + e1DGRt + e2DAIDt + e3DGEXt + e4BGRt + e5BAIDt  

                + e6BGEXt+ e7ECTt + tε …………………………………….......(10) 

dimana: DDOt    = DOt - DOt-1 ; BDO = DOt-1 
   ECTt    = (BGR+BAID+BGEX-BDO) 
3.1.3.3 Hasil Estimasi Koefisien Regresi Jangka Panjang Model Koreksi 

Kesalahan 

       Pembentukan model dinamis memungkinkan peneliti untuk mengestimasi 

komponen koefisien regresi jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut hasil 

pembahasan secara singkat cara memperoleh besaran dan simpangan koefisien jangka 

panjang. Kedua skalar tersebut akan dipergunakan untuk mengetahui hubungan 

jangka panjang  antara vektor variabel ekonomi seperti yang dikehendaki oleh teori 

ekonomi (Insukindro 1990a). Variabel yang diamati dalam model koreksi kesalahan 

diasumsikan sebagai berikut: 

Dyt = e0 + e1DXt + e2BXt + e3B(Xt-Yt)  ............................................  (11) 
dimana :          DYt = (1-B)Yt = Yt – Y(t-1) dan DXt = (1-B)Xt  

Hubungan jangka panjang antara variabel Yt dan Xt yang diperoleh dari persamaan di 

atas adalah:  Yt = r0 + r1 Xt  ...............................................................................  (12) 

dimana : r0 = e0/e3  dan r1 = (e2+e3)/e3 

Selanjutnya simpangan baku koefisien regresi jangka panjang untuk r0 dan r1 dapat  

diperoleh melalui persamaan berikut: 

                              
^

V (r0) = R0 VT (e3,e0) R0 
                                  R0

T = [dr0/de0       dr0/de3] = [1/e3     -r0/e3]  .............................  (13) 

                              
^

V  (r1) = R1 VT (e3, e2) R1 
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                                  R1
T  = [dr1/de2       dr1/de3] = [1/e3      -(r1-1) / e3] ......................  (14) 

 

 

 

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Analisis Partial Adjustment Model (PAM) 

 Berdasarkan data time series yang telah dikumpulkan kemudian diestimasikan 

dengan menggunakan software E-views agar dapat diketahui hubungan di antara 

variabel yang diteliti. Berikut ini merupakan hasil estimasi PAM di Kabupaten 

Jember: 

Tabel 1: Estimasi PAM Kabupaten Jember 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 3.131409 43.24141 0.072417 0.9446 

GR -12.66562 8.144512 -1.555111 0.1709 

AID 0.879033 0.207833 4.229515 0.0055 

GEX 0.646854 0.389771 1.659574 0.1481 

DO(-1) 0.163174 0.225629 0.723196 0.4968 

R-squared  0.827377     Mean dependent var 27.31153 

Adjusted R-squared  0.712295     S.D. dependent var 16.83063 

S.E. of regression  9.027643     Akaike info criterion 7.541415 

Sum squared resid  488.9900     Schwarz criterion 7.722276 

Log likelihood -36.47778     F-statistic 7.189444 

Durbin-Watson stat  2.362223     Prob(F-statistic) 0.017912 

Sumber: Data Sekunder Penelitian, diolah 

 Hasil analisis model penyesuaian parsial menunjukkan bahwa di Kabupaten 

Jember, nilai t hitung pada variabel derajat otonomi fiskal tahun 1985 sebesar 0,7232 

yang nilainya juga lebih kecil daripada nilai t tabel (menunjukkan signifikansi yang 

rendah). Artinya, besarnya derajat otonomi fiskal tahun 1985 juga tidak berpengaruh 

terhadap besarnya derajat otonomi fiskal tahun 1986 sampai dengan 1996. 

 Data dari Kabupaten Bondowoso juga diestimasikan dengan cara yang sama. 

Berikut ini hasil estimasi PAM Kabupaten Bondowoso: 

Tabel 2: Estimasi PAM Kabupaten Bondowoso 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C  21.55659  10.87747  1.981765  0.0948 
GR  0.514418  0.682716  0.753488  0.4797 

AID -0.335151  0.099181 -3.379195  0.0149 

GEX -0.187566  0.167531 -1.119591  0.3057 
DO(-1)  0.073850  0.224946  0.328301  0.7538 

R-squared  0.847421     Mean dependent var  8.799142 
Adjusted R-squared  0.745702     S.D. dependent var  2.841015 

S.E. of regression  1.432667     Akaike info criterion  3.859907 
Sum squared resid  12.31521     Schwarz criterion  4.040769 

Log likelihood -16.22949     F-statistic  8.330978 
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Durbin-Watson stat  2.347908     Prob(F-statistic)  0.012582 

Sumber: Data Sekunder Penelitian, diolah 

 Di Kabupaten Bondowoso juga menunjukkan hal yang serupa. Nilai t-hitung 

variabel derajat otonomi fiskal tahun 1985 {DO(-1)} menunjukkan signifikansi yang 

rendah, dengan nilai t-hitung sebesar 0,3283 lebih kecil daripada nilai t-tabel. 

Beberapa hal yang dapat dimaknai dari hasil analisis ini adalah variabel derajat 

otonomi fiskal satu periode sebelumnya tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

derajat otonomi fiskal saat itu, dan ini memberi indikasi bahwa derajat otonomi fiskal 

tahun 1985 tidak berpengaruh terhadap derajat otonomi fiskal tahun 1986. 

 Di kedua Kabupaten tersebut terlihat bahwa derajat otonomi fiskal tahun 

sebelumnya tidak mempengaruhi derajat otonomi fiskal tahun berikutnya. Hal ini 

dikarenakan sistem APBD yang berlaku adalah anggaran berimbang, sehingga 

anggaran yang disediakan harus dihabiskan pada tahun itu juga. Kondisi ini pada 

intinya termasuk fenomena unik, manakala terjadi kelebihan alokasi dana maka 

kecenderungan melebihkan anggaran akan nampak sehingga inefisiensi seringkali 

terjadi pada tataran implementatif. 

4.2 Analisis Hasil Estimasi Model Koreksi Kesalahan (ECM) 

       Model dinamis yang dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian besar 

dari kalangan para ekonom adalah model koreksi kesalahan (error correction 

model/ECM). Fenomena yang ada telah memperlihatkan bahwa pelaku ekonomi 

bereaksi tidak spontan dalam menanggapi suatu aksi. Hal itulah merupakan alasan 

dibentuknya model dinamis khususnya model koreksi kesalahan. Eksistensi koreksi 

kesalahan menghasilkan koefisien koreksi kesalahan yang menunjukkan adanya 

fenomena dikoreksinya penyimpangan menuju equilibrium. Dengan demikian dalam 

ECM dapat diketahui apakah variabel-variabel yang diamati berkointegrasi. Hal ini 

ditunjukkan dengan apabila error correction term signifikan. Atau dengan kata lain 

model koreksi kesalahan sahih (valid) dan variabel yang diamati berkointegrasi. 

        Model ECM yang dikembangkan dari model dasar yang akan diestimasi pada 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 
 DDOt = e0 + e1DGRt + e2 DAIDt + e3DGEXt + e4 BGRt 
    + e5 BAIDt + e6 BGEXt + e7 ECTt 

Hasil estimasi model ECM seperti diatas dapat ditampilkan pada tabel 1 berikut: 

Tabel 3 : Estimasi OLS Studi Otonomi Keuangan di Kabupaten  Jember 

Tahun 1985-1996: Model Koreksi Kesalahan (ECM) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 26.66276 38.34092 0.695413 0.5368 

DGR -12.36833 8.237789 -1.501414 0.2302 

DAID 0.865271 0.192376 4.497821 0.0205 

DGEX 1.291465 0.417216 3.095434 0.0535 

BGR -27.38322 9.550618 -2.867167 0.0642 

BAID 0.170839 0.294421 0.580252 0.6025 

BGEX -0.455492 0.448519 -1.015547 0.3846 
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ECT 1.290330 0.459201 2.809947 0.0673 

R-squared 0.957552     Mean dependent var 2.997611 

Adjusted R-squared 0.858505     S.D. dependent var 19.66941 

S.E. of regression 7.398808     Akaike info criterion 6.995777 

Sum squared resid 164.2271     Schwarz criterion 7.285156 

Log likelihood -30.47678     F-statistic 9.667706 

Durbin-Watson stat 1.943234     Prob(F-statistic) 0.044554 

 Uji Diagnostik: 
  Otokorelasi  LM(2)  = 0,2037 
  Homoskedastisitas ARCH(4) = 5,9184 
  Normalitas   JB (4)  = 0,4979 
  Linieritas Reset (1)  = 1,2505 

 

Sumber:Data Sekunder Penelitian, diolah 

( )*  :nilai t-hitung 

*/Nilai 
2χ (LM): α =10%; α =5%; α =1% 

     LM(1):     2,71       3,84      6,63 

     LM(2):     4,61       5,99      9,21 

     LM(3):     6,25       7,81      11,3 

     LM(4):     7,78       9,49      13,3   

 

Berdasarkan tabel-1 untuk kasus Kabupaten Jember diatas dapat diketahui bahwa 

nilai t statistik lebih besar daripada nilai t tabel (2,809 > 1,895) dan positif dari error 

correction term (ECT) yang mengindikasikan bahwa sahihnya (valid) spesifikasi 

model dan menunjukkan adanya kointegrasi antar variabel pada derajat keyakinan 

5%, sedangkan besarnya koefisien dengan nilai koefisien sebesar 1,290. Koefisien 

determinasi atau R
2
 menunjukkan nilai yang besar yaitu 0,9575.  

       Selanjutnya uji diagnostik yang dilakukan yang dimulai dari uji otokorelasi 

dengan LM test menghasilkan angka sebesar (0,2037), uji homoskedastisitas dengan 

ARCH test menghasilkan angka (5,9184), uji normalitas dengan Jarque-Berra yaitu 

menghasilkan nilai sebesar 0,4979 dan uji linieritas dengan Ramsey-Reset test 

sebesar (1,2505) menunjukkan nilai yang lebih rendah (lolos uji asumsi klasik) dari 

nilai Chi-square dengan derajat keyakinan 95%.  Dengan demikian uji diagnostik 

model koreksi kesalahan yang digunakan sebagian besar telah memenuhi anggapan 

dasar linier klasik yaitu menghasilkan estimator yang bersifat BLUE (best linier 

unbias estimator). 

       Hasil analisis perilaku jangka pendek variabel dalam model koreksi kesalahan 

untuk kasus Kabupaten Jember menunjukkan bahwa variabel tingkat perkembangan 

ekonomi daerah (GR) tidak dapat menjelaskan variasi derajat otonomi fiskal (DO) 

karena menghasilkan nilai t-hitung yang rendah dan negatif yaitu sebesar 1,5014 

dalam jangka pendek dan 0,1289 dalam jangka panjang. Sehingga setiap terjadi 

kenaikan tingkat perkembangan daerah akan diikuti pula dengan penurunan derajat 

otonomi fiskal daerah tersebut. Hal ini dikarenakan sektor pemberi kontribusi terbesar 
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PAD di Kabupaten Jember didominasi pertanian dan perkebunan sedangkan 

konsentrasi model mengarahkan tingkat perkembangan ekonomi daerah pada tataran 

sektor perdagangan, perindustrian atau pengolahan, pengangkutan serta komunikasi. 

Pada kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Jember lebih banyak menyetorkan hasil yang 

didapat ke departemen yang kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk bantuan 

umum (block grant) melalui Gubernur. 

 Sedangkan tingkat bantuan pemerintah pusat (AID) dan tingkat transfer 

pemerintah pusat kepada daerah (GEX) dapat menjelaskan variasi derajat otonomi 

fiskal (DO) yang menghasilkan nilai t-hitung yang signifikan secara statistik dan 

koefisien bertanda positif. Nilai t-hitung variabel AID dalam jangka pendek sebesar 

4,4978 dan 3,072 dalam jangka panjang. Demikian halnya variabel GEX 

menghasilkan t hitung sebesar 3,0954 dalam jangka pendek dan 1,9482 dalam jangka 

panjang, yang nilainya lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t-tabel (t-tabel 

(0,05;8) = 1,895). Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan tingkat bantuan 

pemerintah pusat (AID) dan tingkat transfer pemerintah pusat kepada daerah (GEX) 

maka akan berakibat pula pada kenaikan derajat otonomi fiskal daerah (DO).

 Kondisi tersebut juga diperlihatkan perilaku jangka panjang (tabel 4) bahwa 

variabel tingkat perkembangan ekonomi daerah (GR) menunjukkan tanda koefisien 

positif namun nilai t-hitung tidak signifikan secara statistik (-0,1289 < 1,895) dan 

nilai elastisitas sebesar 31,7549. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa baik dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang setiap kenaikan tingkat bantuan 

pemerintah pusat (AID) dan tingkat transfer pemerintah pusat kepada daerah (GEX) 

akan direspon pula dengan peningkatan derajat otonomi fiskal dalam signifikansi 

yang tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember 

masih belum dapat lepas dari keterlibatan Pemerintah Pusat, terutama dalam hal 

kebijakan fiskalnya sehingga masih memerlukan pengembangan dan kreativitas 

penciptaan PAD yang efektif. Hal tersebut dikarenakan block grant yang didapat 

dipergunakan  sebagai anggaran pembangunan di sektor-sektor yang memberikan 

kontribusi PAD di Kabupaten Jember sehingga mampu mendorong penerimaan PAD.  

Tabel 4 : Estimasi OLS Studi Otonomi Keuangan di Kabupaten  Bondowoso  

                Tahun 1985-1996: Model Koreksi Kesalahan (ECM) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 23.45981 26.58880 0.882319 0.4426 
DGR 0.468437 1.208880 0.387497 0.7242 

DAID -0.343424 0.150490 -2.282048 0.1067 
DGEX -0.140108 0.235171 -0.595772 0.5933 

BGR 0.015063 1.561342 0.009647 0.9929 

BAID -1.853601 1.140543 -1.625192 0.2026 
BGEX -1.506444 1.030919 -1.461263 0.2401 

ECT 1.401026 0.830695 1.686572 0.1903 

R-squared 0.859832     Mean dependent var -0.553720 
Adjusted R-squared 0.532774     S.D. dependent var 2.630391 
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S.E. of regression 1.797976     Akaike info criterion 4.166462 

Sum squared resid 9.698151     Schwarz criterion 4.455841 
Log likelihood -14.91554     F-statistic 2.628987 

Durbin-Watson stat 1.822286     Prob(F-statistic) 0.229562 

Uji Diagnostik: 
  Otokorelasi  LM(2)  = 3,5924 
  Homoskedastisitas ARCH(4) = 3,4088 
  Normalitas   JB (4)  = 0,1188 
  Linieritas Reset (1)  = 9,0159 

 Sumber:Data Sekunder Penelitian, diolah 

( )*  :nilai t-hitung 

*/Nilai 
2χ (LM): α =10%; α =5%;  α =1% 

     LM(1):    2,71          3,84     6,63 

     LM(2):    4,61         5,99      9,21 

     LM(3):    6,25          7,81     11,3 

     LM(4):    7,78          9,49      13,3   

Berdasarkan tabel-2 untuk kasus Kabupaten Bondowoso diatas dapat 

diketahui bahwa nilai t-statistik lebih kecil daripada nilai t-tabel (1,6865 < 1,895).  

Nilai t-statistik dari error correction term (ECT) yang rendah mengindikasikan 

bahwa tidak sahihnya (valid) spesifikasi model dan menunjukkan tidak adanya 

kointegrasi antar variabel pada derajat keyakinan 5%, sedangkan besarnya koefisien 

dengan nilai koefisien sebesar 1,4010. Koefisien determinasi atau R
2
 menunjukkan 

nilai yang tidak begitu besar yaitu 0,8598. Kondisi tersebut dikarenakan derajat 

otonomi fiskal di Kabupaten Bondowoso lebih terkonsentrasi oleh faktor-faktor 

diluar administratif dependent ratio serta masih kurangnya apresiasi masyarakat dan 

Pemerintah Kabupaten untuk menindaklanjuti Otonomi Daerah secara kreatif dan 

aktif. 

        Selanjutnya uji diagnostik yang dilakukan yang dimulai dari uji otokorelasi 

dengan LM test menghasilkan angka sebesar (3,5925), uji homoskedastisitas dengan 

ARCH test menghasilkan angka (3,4088) dan uji normalitas dengan Jarque-Berra 

yaitu menghasilkan nilai sebesar 0,1188 menunjukkan nilai yang lebih rendah (tidak 

terjadi otokorelasi, heteroskedastisitas dan lolos uji normalitas) kecuali uji linieritas 

dimana nilai 9,49 lebih besar dari LM(1) =3,84. Dengan demikian uji diagnostik 

model koreksi kesalahan yang digunakan sebagian besar telah memenuhi anggapan 

dasar linier klasik yaitu menghasilkan estimator yang bersifat BLUE (best linier 

unbias estimator). 

Tabel 6 

Estimasi Koefisien Jangka Panjang Model Koreksi Kesalahan 

Kasus Kabupaten Bondowoso 
 

 

 

DO = 16,7447      + 1,0107GR   - 0,3230AID    - 0,0752GEX  
          (0,0527)*       (1,6927)        (-0,7806)        (-0,2526) 
         (317,3443)**   (0,5971)        (0,4938)         (0,2977)  
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         Catatan:( )*:t-hitung;( )**:standar deviasi 

       Hasil analisis perilaku jangka pendek variabel dalam model koreksi kesalahan 

menunjukkan bahwa variabel tingkat perkembangan ekonomi daerah (GR) dalam 

jangka pendek maupun dalam jangka panjang menunjukkan angka signifikansi yang 

rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t statistik sebesar 0,3875 dalam jangka 

pendek dan 1,6927 dalam jangka panjang dengan tanda koefisien positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan tingkat perkembangan ekonomi daerah 

(GR) maka akan berakibat pada kenaikan derajat otonomi fiskal (DO) daerah 

walaupun dalam signifikansi yang rendah baik dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya penerimaan 

Kabupaten Bondowoso lebih diutamakan dari PAD yang didapat dari pajak dan 

retribusi di sektor pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi.  

Variabel tingkat bantuan pemerintah pusat (AID) dalam jangka pendek 

menunjukkan signifikansi yang tinggi namun tanda koefisien yang negatif. Nilai t 

hitung yang ditunjukkan dalam jangka pendek adalah sebesar  2,2820, sedangkan 

dalam jangka panjang juga menunjukkan tanda koefisien yang negatif dan nilai t-

hitung yang tidak signifikan secara statistik yaitu sebesar 0,7806. Hal ini 

menunjukkan bahwa baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang 

variabel tingkat bantuan pemerintah pusat (AID) berpengaruh negatif terhadap variasi 

derajat otonomi fiskal (DO) dan dalam jangka pendek signifikansi yang tinggi dan 

mempunyai signifikansi yang rendah dalam jangka panjang. Kenaikan variabel 

tingkat bantuan pemerintah pusat (AID) akan diikuti pula oleh penurunan variabel 

derajat otonomi fiskal (DO). Fenomena ini terjadi karena bantuan umum dari 

pemerintah tidak banyak yang dipergunakan untuk mendongkrak atau menstimulus 

sektor-sektor penghasil PAD di Kabupaten Bondowoso. Hal ini dikarenakan PAD di 

Kabupaten Bondowoso tergolong kecil sehingga bantuan pemerintah yang 

didistribusikan kembali melalui Gubernur lebih banyak dipergunakan untuk 

pemenuhan kebutuhan rutin daripada kebutuhan pembangunan, namun dalam jangka 

panjang lambat laun juga akan mengarah pada pemenuhan kebutuhan rutin dan 

pembangunan yang ideal. Fenomena yang mengikuti adalah Pemerintah Kabupaten 

berusaha menggenjot penerimaan PAD secara bobot bukan secara diversifikasinya. 

Hal ini dikarenakan masih minimnya kualitas SDM sehingga kurang kreatif dalam 

menciptakan prospek-prospek PAD di daerahnya. 

Variabel tingkat transfer pemerintah kepada daerah (GEX) berpengaruh 

negatif terhadap variasi derajat otonomi fiskal (DO) baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang dan dalam signifikansi yang rendah. Nilai t-hitung 

yang ditunjukkan adalah sebesar 0,5957 dalam jangka pendek dan 0,2526 dalam 

jangka panjang dan koefisien yang dihasilkan sebesar 0,1401 dan 0,0752. Hal ini 

berarti setiap peningkatan variabel tingkat bantuan pemerintah pusat kepada daerah 

(GEX) akan diikuti dengan penurunan variabel derajat otonomi fiskal. Kondisi pada 

tingkat bantuan pemerintah hampir sama dengan apa yang terjadi pada variabel 
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tingkat bantuan pemerintah (AID). Transfer pemerintah pusat lebih banyak 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin daripada untuk kebutuhan 

pembangunan yang dapat memberikan nilai surplus bagi PAD dalam jangka panjang. 

Fenomena ini seringkali terjadi pada daerah dengan PAD yang relatif kecil (Sondakh, 

2000).   

4.4 Uji Stabilitas Struktural Model 

 Penelitian empiris ini juga menggunakan uji stabilitas struktural model atau 

yang lebih dikenal dengan uji stabilitas Brown et.al (1975). Pada prinsipnya uji 

stabilitas yang didasarkan pada recursive residual, dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu CUSUM (cumulative sum) dan CUSUMQ (cumulative sum of square). 

Recursive residual merupakan residu standar dari sekelompok  regresi dimana jumlah 

sampelnya meningkat dari yang terkecil hingga sampel keseluruhan 

(Insukindro,1990b). 

 

a. Uji CUSUM (cumulative sum) 

    Uji cusum ini didasarkan pada uji terhadap plot kuantitas Wr. 

               ∑
+=

=
r

kt

wtvWr
1

,)/1(      r = k+1,……….T 

      keterangan: 

      v    = estimasi standar deviasi pada observasi T 

      Wr = recursive residual 

Pengujian cusum ini dapat dilihat apabila plot kuantitas Wr melewati garis batas 

yang ditentukan oleh tingkat signifikansi dari uji untuk sejumlah nilai r, hipotesis 

nol terhadap stabilitas parameter ditolak. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

mendeteksi perubahan sistematis dari koefisien regresi. 

Plot tersebut membentuk suatu garis linier. Distribusi dari Wr dianggap 

memenuhi syarat signifikansi apabila tidak melewati plot derajat signifikansinya. 

Pada kasus ini, derajat keyakinan yang digunakan adalah 5%. Pada gambar 

disajikan bahwa grafik CUSUM tidak melewati batas 5%. 
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b.   Uji CUSUMQ (cumulative sum of square) 

Pengujian cumulative sum of square ini menggunakan square recursive residual 

(Wt
2
) dan didasarkan pada uji terhadap plot kuantitas Sr. 

                     ∑ ∑
+= +=

=
r

kt

T

kt

wtwtSr
1 1

22 }/{}{ , r = k+1,….T 

Pengujian cumulative of square ini adalah dengan melihat apabila plot kuantitas 

Sr melewati garis batas yang ditentukan oleh tingkat signifikansi dari uji, hipotesis 

nol ditolak. Uji ini merupakan pelengkap bagi uji CUSUM, terutama apabila 

ketepatan koefisien regresi tidak sistematis. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 

menginterpretasikan data dalam mengambil suatu keputusan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distribusi linieritas pada kedua grafik uji kestabilan di atas (CUSUM dan 

CUSUMQ) juga menunjukkan bahwa model yang berlaku masih di bawah taraf 

signifikansi yang toleran (garis linier tidak melebihi batas garis signifikansi sebesar 

5%). Ini memberikan arti bahwa berdasarkan perkembangan data yang ada maka 

hipotesisnya masih termasuk dalam kategori stabil. Artinya, model tersebut memiliki 

hipotesis yang sama dalam perspektif  jangka panjang. 

4. Simpulan Dan Saran 
4.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil estimasi model dinamis penyesuaian parsial menunjukkan 

bahwa koefisien derajat otonomi fiscal dengan beda kala satu {DO(-1)} mempunyai 

nilai t statistik lebih rendah daripada t tabel atau mempunyai signifikansi yang rendah 

baik untuk kasus Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Sedangkan, melalui 

pendekatan model dinamis ECM menunjukkan bahwa koefesien error correction 

term (ECT) signifikan secara statistik untuk kasus Kabupaten Jember tetapi tidak 

signifikan untuk kasus Kabupaten Bondowoso. Kondisi demikian mengindikasikan 
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bahwa model koreksi kesalahan yang digunakan sahih (valid) dan spesifikasi ECM 

mampu menjelaskan  variabel derajat otonomi fiskal.  

 Hasil pembentukan koreksi kesalahan (ECM) menunjukkan bahwa di 

Kabupaten Jember  pembentukan dalam jangka pendek hanya variabel tingkat 

bantuan pusat dan transfer pemerintah kepada daerah yang dapat menjelaskan 

variabel derajat ekonomi fiskal. Untuk jangka panjang hanya variabel tingkat bantuan 

dan transfer pemerintah  kepada daerah mempunyai signifikasi yang tinggi. Di 

Kabupaten Bondowoso hasil pembentukkan model koreksi kesalahan dalam jangka 

pendek  hanya variabel tingkat bantuan pemerintah pusat yang menunjukkan akan  

yang signifikan secara statistik. Sedangkan dalam jangka panjang tidak ada satupun 

variabel yang mempengaruhi derajat otonomi fiskal.  

4.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah ada, maka dapat diambil saran 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso  sehubungan 
dengan diberlakukanya otonomi daerah hendaknya terus mengupayakan 

kebijakan otonomi daerah yang bersifat ekspansif terutama di sektor PAD. 

Penggalian sumber-sumber daerah yang berpotensi untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah terus dilaksanakan sehingga dapat menggurangi 

ketergantungan sumber keuangan daerah yang berasal dari Pemerintah pusat. 

2. Pemerintah Kabupaten Jember  hendaknya secara konsisten mempertahankan 
pendapatan asli daerah dan menggali sektor-sektor potensial yang belum digali 

secara optimal yang dampak positifnya akan dirasakan masyarakat Kabupaten 

Jember untuk jangka panjang. 

3. Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebaiknya tetap berupaya untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan memperbaiki kualitas 

sumberdaya manusia untuk lebih kreatif dalam menggali PAD dan lebih 

memanfaatkan sumberdaya alam yang belum tergarap secara maksimal dengan 

jalan menambah sektor-sektor yang berpotensi memberikan kontribusinya 

terhadap pendapatan asli daerah. 
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