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ABSTRAK 

Endah Apriyanti, 2015: Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. 

Universitas Negeri Jakarta.    

  

 Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan Flypaper Effect pada 

belanja daerah dalam pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 

2009-2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen dan Belanja Daerah 

sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 

populasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2009-2013 

serta menggunakan purposive sampling dan mendapatkan data sebanyak 26 

Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana dan 

berganda untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa selama periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2009-

2013 PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, penelitian ini 

menemukan fenomena Flypaper Effect pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada 

tahun 2009-2013 di setiap tahunnya yang berarti menujukan pemerintah daerah masih 

belum mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya karena masih mengandalkan 

DAU dan kurang mengoptimalkan PAD, Flypaper Effect juga memiliki pengaruh 

positif terhadap prediksi Belanja Daerah di tahun berikutnya. 

  

Kata Kunci: Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
Belanja Daerah. 
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ABSTRACT 

Endah Apriyanti, 2015: The Flypaper Effect of Local Revenue and Unconditional 

Grant on Local Expenditure in  Regencies/Municipality in West Java of the 2009-

2013. State University of Jakarta. 

  

The objective of this research is to investigate of occurrence of flypaper effect in 

local revenue and unconditionaly grant on Local Expenditure in 

regencies/municipality in West Java of the 2009-2013. Local revenue and 

unconditionaly grant are the dependent variables and local expenditure is the 

independent variable. Secondary data used in the research with all of 

regencies/multicipality in west java of the 2009-2013 as population. This research 

applying simple regression and multiple regression analysis with SPSS. 

The results show that in 5 (five) periods, 2009-2013 local revenue and unconditionaly 

grant has positive effect on regional expenditure. This research show there is 

flypaper effect of local revenue and unconditionaly grant on local expenditure in 

regencies/multicipanity in west java of the 2009-2013 in every year. It means the 

local government rely more on grant than optimalization their local revenue. The 

flypaper effect also has positive effect on the next year local expenditure. 

 

Keywords: Flypaper Effect, Local Revenue, Unconditional Grant, Local Expenditure. 
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Segala puji dan syukur senantiasa selalu tercurah kepada Allah SWT. Tuhan 

Semesta Alam, Zat yang Maha Mulia yang menciptakan langit dan bumi beserta 

isinya dan kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas berkat rahmat-Nya penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan 

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Negeri Jakarta.   

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut membantu 
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1. Allah SWT yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan, serta 

berkat kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberikan syafaat dan 

kecintaan kepada ummatnya hingga akhir zaman. 

3. Ibu dan Bapak yang selalu memberikan motivasi untuk anaknya agar tidak 

menyerah dan terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Berkat doa-doa 

beliau penulis diberikan kekuatan dan kelancaran atas seluruh kegiatan 

perkuliahan termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah, 

terimakasih banyak ya Ibu dan Bapak. Doa kalian benar-benar dahsyat. I love 
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membiayai segala biaya perkuliahan saya selama 4 tahun ini. Berkat mereka 

saya bisa menjadi seorang Sarjana Ekonomi. Terimakasih banyak kakak-

kakakku!. 
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penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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Amin!. 
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teman baik saya yang selalu memberikan senyum dan tawa, memberikan 

kenangan berharga yang sangat berarti di hidup saya. 
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