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ABSTRAK 

 

Gerbangkertosusila merupakan salah satu hasil dari Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang 

RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional. Gerbangkertosusila yang lebih 

dikenal sebagai GKS merupakan satu dari sembilan Satuan Wilayah Pengembangan  yang lebih dikenal 

dengan singkatan SWP yang ada di Propinsi Jawa Timur hingga sekarang. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) 

kabupaten/kota yang menjadi anggota dari GKS dengan rincian tedapat 2 wilayah administrasi tingkat 

kota dan 5 wilayah administrasi tingkat kabupaten. Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 

Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan merupakan 

anggota dari GKS dan juga dikenal sebagai akronim Gerbangkertosusila. 

Tujuan penelitian berlatar belakang otonomi daerah, dimana tiap wilayah administrasi baik tingkat 

kabupaten/kota diberi kewenangan dalam  mengelola pemerintahannya sendiri yang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah. Secara umum salah 

satu tujuan dari otonomi daerah yakni membuka kesempatan bagi daerah untuk dapat menggali potensi 

ekonomi yang ada dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Selain dengan terbentuknya 

SWP maka diharapkan terjadi adanya pemerataan pembangunan khususnya di wilayah 

Gerbangkertosusila 

Penelitian ini mengungkap bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang paling signifikan 

dalam jangka panjang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) begitu juga dengan nilai 

pertumbuhan Belanja Langsung Pemerintah Daerah. Sedangkan jumlah penduduk dalam penelitian ini 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, secara umum 

semua variabel Baik Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung, dan Jumlah Penduduk mempengaruhi 

nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada SWP Gerbangkertosusila. 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung, Jumlah Penduduk, Gerbangkertosusila. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sejak bergantinya sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik 

yang resmi berjalan pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah pusat menyerahkan 

sebagian kewenangannya kepada masing-masing daerah untuk dapat berkembang 

sesuai dengan kemampuan dan daya saing yang dimiliki. Tujuan pelaksanaan otonomi 

daerah secara umum adalah untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap 

kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, 

serta mendorong demokratisasi di daerah (mahmudi, 2010:2). Berangkat dari tujuan 

diterapkannya desentraliasi tersebut, maka setiap daerah diwajibkan mampu 

meningkatkan dan menggali potensi-potensi pendapatan baik yang sudah ada maupun 

yang masih dalam proses pencarian sumber-sumber pendapatan baru sebagai 

“umpan” bagi investor potensial dan pelaku ekonomi lainnya. 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menyatakan bahwa desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang 

pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan 

wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah berarti terdapat pembagian tugas 

beserta tanggung jawab yang harus diemban. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 

2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pelimpahan kewenangan dari pemerintah 

pusat baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota diuraikan dalam 



jenis yakni urusan wajib dan juga urusan pilihan. Pasal 7 menyebutkan Urusan wajib 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang 

wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib dimaksud lebih 

lanjut diuraikan dalam 26 jenis yakni pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; 

pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; 

kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan 

menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa 

dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan 

daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat 

dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan. 

 Sedangkan dalam pasal 7 (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan 

potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan dalam pasal 7 (4) antara 

lain kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; 

pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian. Pemisahan ini dimaksudkan 

agar terciptanya hubungan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk lebih efektif dan efisien. 

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat (4) efektif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  merupakan pencapaian hasil program dengan target yang 

telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dan hasil. Sedangkan 

dalam pasal 4 ayat (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan 



masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif yang dimaksud yakni 

prioritas kebijakan yang akan disusun oleh daerah akan lebih tepat sasaran 

dikarenakan pimpinan daerah mengetahui pasti apa yang menjadi pokok-pokok 

kegiatan yang perlu dilakukan daripada kebijakan yang semula diatur oleh pemerintah 

pusat (sentralistik). Sedangkan yang dimaksud efisien disini yakni diharapkan 

penggunaan dana untuk implementasi terhadap program-program yang disusun dapat 

dinilai wajar. 

 Besarnya keinginan masing-masing daerah untuk memajukan daerahnya 

masing-masing mendapat tanggapan serius dari pemerintah Propinsi Jawa Timur 

dengan mengeluarkan Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi 

Jawa Timur dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional dalam membentuk wilayah 

khusus dengan nama SWP Gerbangkertosusila. Gerbangkertosusila yang lebih dikenal 

sebagai GKS merupakan gabungan dari Kabupaten/Kota tertentu di wilayah Propinsi 

Jawa Timur. Kabupaten/Kota tersebut antarala lain Kota Surabaya, Kabupaten 

Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten dan Kota Mojokerto, 

dan Kabupaten Bangkalan, dengan pusat pelayanan di Kota Surabaya. Merujuk pada 

perda Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, di Propinsi Jawa 

Timur telah terbentuk 9 Perwilayahan yang telah terbagi dalam Kabupaten/Kota 

tertentu dengan fungsi pokok tertentu juga. Pembentukan Satuan Wilayah 

Pembangunan (SWP) tidak lain bertujuan untuk mewujudkan pemerataan 

pembangunan antar daerah, namun secara khusus disebutkan pada pasal 10 ayat (4) 

memiliki fungsi antara lain “sebagai pengembangan kegiatan pertanian tanaman 

pangan, perkebunan, holtikultura, kehutanan perikanan, peternakan, pertambangan, 

perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, industri dan 

sumberdaya energi dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pelayanan wilayah, 



pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan 

prasarana wisata. 

 Seiring dengan semakin bertambahnya tahun, program-program yang disusun 

pemerintah demi mensejahterakan daerahnya masing-masing akan semakin beragam 

sesuai dengan komposisi dan pertambahan jumlah penduduk. Sebuah daerah untuk 

mendapatkan pengakuan adanya sistem pemerintahan yang berjalan, tidak terlepas 

dari penduduk dan juga luas wilayah. Idealnya semakin besar jumlah penduduk akan 

semakin kompleks tuntutan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas dalam 

membangun sebuah kebijakan publik dimana umumnya banyak dirasakan pada 

daerah yang memiliki pendapatan yang cukup untuk menutup kebutuhan belanja rutin 

dan tidak banyak bergantung pada besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dari 

pemerintah pusat. Dalam tinjauan Sosiologi, penduduk diartikan sebagai kumpulan 

manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Sedangkan secara 

umum penduduk atau warga dapat didefinisikan menjadi dua pengertian yakni 

pertama, orang yang tinggal didaerah tersebut, kedua, orang yang secara hukum 

berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat ijin 

resmi untuk tinggal di suatu daerah yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) maupun Paspor. Besarnya jumlah penduduk akan berhadapan 

dengan seberapa cepat kemampuan bertambahnya jumlah alat-alat pemuas 

kebutuhan dan permasalahan-permasalahan kependudukan lainnya seperti urbanisasi, 

kemiskinan dan masalah sosial lainnya. 

 Menjaga angka penduduk dalam kondisi yang ideal sangat berdampak pada 

semua aspek kehidupan mulai dari aspek sosial kemasyarakatan akan meningkatnya 

kemiskinan hingga tindak kejahatan sampai masalah sumber daya alam yakni semakin 

menipisnya ruang terbuka hijau hingga bahan-bahan baku yang diperoleh dari alam – 

air, kayu, bahan tambang dll – yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Fenomena 



umumnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah akan terus mengalami penambahan 

sedangkan luas wilayah suatu daerah tidak akan mungkin mengalami perluasan/ 

ekspansi. Menurut Lukman, Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Barat saat itu 

menuturkan pada Tempo Online (2010) bahwa setidaknya harus ada 1000 orang 

dalam satu kilometer persegi jumlah penduduk atau 40 orang per hektar. Selanjutnya 

sebaran jumlah penduduk di wilayah Gerbangkertosusila menurut hasil Sensus 

Penduduk Tahun 2010 disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini. 

 

Tabel 1.1: Sebaran Penduduk menurut Sensus Penduduk Tahun 2010 di       
Kawasan Gerbangkertosusila 

Daerah 

Adminstrasi 

Luas (km2) 

2010 

Jumlah 

penduduk 

2010 

Kepadatan 

Penduduk (/km2) 

2010 

Kabupaten Gresik 1.192 1.177.042 987 

Kabupaten Bangkalan 1.144 906.761 793 

Kabupaten Mojokerto 835,93 1.025.443 1.227 

Kota Mojokerto 16,46 120.196 7.302 

Kota Surabaya 333,063 2.765.487 8.303 

Kabupaten Sidoarjo 591,59 1.941.497 3.282 

Kabupaten Lamongan 1.812,80 1.179.059 650 

Total 5.925.843 9.115.485 1.538 

Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2011 

 

 

 Idealnya ketika daerah yang memilki jumlah penduduk yang banyak dapat 

diartikan aktivitas ekonomi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan daerah 

sekitarnya yang berpenduduk lebih kecil. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

kabupaten/kota dapat dijadikan rujukan dalam melihat aktivitas-aktivitas yang 

menentukan berkembang dan kurang berkembangnya ekonomi daerah. PDRB 

menampilkan 3 kriteria umum yakni Sektor Primer (Pertanian; Pertambangan dan 



Penggalian), Sektor Sekunder (Industri dan Pengolahan; Listri, Gas dan Air Bersih; dan 

Konstruksi), dan Sektor Tertier (Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan 

Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; dan Jasa-jasa). 

Selanjutnya informasi mengenai nilai PDRB atas dasar harga berlaku ditampilkan 

dalam gambar 1.1 berikut: 

Gambar 1.1: Nilai Produk Domestik Regional Bruto (adhb) pada SWP 

Gerbangkertosusila Periode 2010-2012 (dalam jutaan) 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2013 

 

 Nilai PDRB yang beragam pada masing-masing kabupaten/kota 

mengindikasikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah juga 

berbeda. Terlihat bahwa Kota Surabaya memiliki aktivitas perekonomian yang lebih 

tinggi daripada kota satelitnya, sedangkan Kota Mojokerto pada tahun 2012 hanya 

dapat mencapai nilai PDRB sebesar Rp 3,5 Milyar dan menjadi kota dengan PDRB 

paling kecil di lingkungan Gerbangkertosusila. Jika kembali pada tabel 1.1 diatas 

bahwa Kota Mojokerto merupakan kota dengan penduduk paling kecil dengan tingkat 

kepadatan penduduk sejumlah 7.302 Jiwa per Km2 dan menjadi kota terpadat kedua 
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setelah Kota Surabaya namun dikarenakan luas wilayah yang hanya mencapai 16,46 

Km2. Nilai PDRB memang bukan satu-satunya parameter yang dapat dijadikan ukuran 

dalam melihat pertumbuhan daerah jika mengabaikan bagaimana peran pemerintah 

ikut serta dalam mengimplementasikan otonomi daerah dan juga menjalankan 

perannya sebagai fungsi alokasi. 

 Belanja Daerah kabupaten/kota yang dipublikasikan dalam APBD setidaknya 

dapat menjadi rujukan selanjutnya untuk mengertahui bagaimana peran pemerintah 

daerah dalam usaha mengembangkan daerah administrasinya masing-masing. 

Terdapat dua hal yang menjadi perhatian bagi pengguna data yakni besarnya Belanja 

Tidak Langsung yang memberikan informasi dana untuk menuntup kegiatan 

operasional dan Belanja Langsung yang menjadi kinerja pemerintah daerah dalam 

usaha meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui mengembangan sarana 

dan prasana fisik dan non-fisik. Namun, fenomena yang terjadi pada banyak 

kabupaten/kota tidak hanya khusus di Gerbangkertosusila namun mayoritas di seluruh 

wilayah administrasi pemerintahan di seluruh Indonesia. 

 Terlihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun belakangan proporsi antara Belanja 

langsung (DE) dan Belanja Tidak Langsung (IDE) pada SWP Gerbangkertosusila 

berbobot 50% untuk Belanja Tidak Langsung dan 45% hanya untuk Belanja Langsung. 

Hanya pada Kota Surabaya pada tahun 2012 proporsi antara Belanja Tidak Langsung 

dan Belanja Langsung sebesar 43,02% dan 56,98%. Namun, ketika dilihat secara 

rerata dalam kurun waktu 10 tahun belakangan sangat berbeda. Kabupaten Gresik 

dengan rasio rata-rata sebesar 52,14% untuk IDE dan 47,86% untuk DE; Kabupaten 

Bangkalan dengan rata-rata sebesar 45,04% untuk IDE dan 47,86% untuk DE; 

Kabupaten Mojokerto dengan rasio rata-rata 50,65% untuk IDE dan 49,35% untuk DE; 

Kota Mojokerto dengan rasio rata-rata sebesar 47,74% untuk IDE dan 52,26% untuk 

DE; Kota Surabaya dengan rasio rata-rata sebesar 29,44% untuk IDE dan 70,56% 



untuk DE; Kabupaten Sidoarjo dengan rasio rata-rata sebesar 42,60% untuk IDE dan 

57,40% untuk DE; dan Kabupaten Lamongan dengan rasio rata-rata sebesar 49,05% 

dan 50,95% untuk DE. Grafik proporsi antara Belanja Tidak Langsung (IDE) dan 

Belanja Langsung (DE) kabupaten/kota pada SWP Gerbangkertosusila tertampil 

sebagai berikut 

 

Gambar 1.2: Belanja Daerah Kabupaten/kota Pada SWP Gerbangkertosusila 

Tahun 2012 (dalam jutaan rupiah) 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013 

  

Merujuk pada uraian diatas dirasakan perlu bagi penulis dalam membangun 

sebuah analisis yang mengikutsertakan pergerakan jumlah penduduk yang sangat 

bervariasi dan cenderung memiliki trend rata-rata yang semakin naik dari tahun ke 

tahun namun juga tidak mengabaikan dalam menampilkan fenomena ekonomi yang 

berkembang pada masing-masing daerah untuk melihat perannya dari variabel-

variabel yang dipilih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk sebuah 

karya tulis sebagai wujud sumbangan ilmu pengetahuan untuk memperkaya kajian 

ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan Keuangan Negara dan Daerah. Maka 
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dalam kesempatan ini penulis berniat untuk mengambil judul “Studi Tentang 

Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Langsung Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Satuan Wilayah Pembangunan 

Gerbangkertosusila” 

1.2. Rumusan Masalah 

 Masalah kependudukan yang diderita bagi kebanyakan kota/kabupaten di 

seluruh Indonesia memang menjadi sebuah polemik yang tidak akan ada habisnya. 

Ditambah lagi, semakin besarnya jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan 

jumlah penawaran akan tenaga kerja yang tentunya akan menghadapi berbagai 

masalah sosial yang pasti akan mengganggu stabilitas keberlangsungan aktivitas 

ekonomi masing-masing daerah. Berdasarkan paparan kondisi masing-masing daerah 

di atas, rumusan masalah yang disusun untuk menjawab fenomena ekonomi yang 

terjadi di kawasan Gerbangkertosusila antara lain : 

1) Apakah terdapat pengaruh simultan maupun parsial atas Produk Domestik 

Regional Bruto terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan 

Gerbangkertosusila? 

2) Apakah terdapat pengaruh simultan maupun parsial atas Belanja Daerah 

terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan 

Gerbangkertosusila? 

3) Apakah terdapat pengaruh simultan maupun parsial atas Jumlah Penduduk 

terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan 

Gerbangkertosusila? 

 

 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan uraian rumusan masalah pada subbab sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Mengetahui pengaruh simultan maupun parsial atas Pruduk Domestik Regional 

Bruto terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan 

Gerbangkertosusila. 

2) Mengetahui pengaruh simultan maupun parsial atas Belanja Daerah terhadap 

besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan Gerbangkertosusila. 

3) Mengetahui pengaruh simultan maupun parsial atas Jumlah Penduduk 

terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kawasan 

Gerbangkertosusila. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Manfaat Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu sarana dan wujud partisipasi peneliti dalam meningkatkan 

kualitas diri dan menambah khasanah warna keilmuan yang diwujudkan dalam 

bentuk pembuatan laporan akhir masa studi pendidikan 

2) Manfaat Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sekaligus sebagai bahan 

pertimbangan dan perbandingan dengan penelitian lainnya dalam memperkaya 

pemahaman untuk melakukan penelitian tingkat lanjut 

3) Manfaat Bagi Pemerintah 

Hasil kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam usaha 

merumuskan kebijakan daerah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan 

pendapatan daerah. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halaman ini sengaja dikosongkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Otonomi Daerah 
2.1.1. Makna Otonomi Daerah 
 
 Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, semenjak bergantinya 

sistem pemerintahan sentralistik menuju ke pemerintahan yang desentralistik yang resmi 

berjalan pada 1 Januari 2001, Indonesia banyak mengalami perubahan kondisi baik 

kondisi lingkungan sosial kemasyarakatan hingga kondisi perekonomian khususnya 

berkaitan dengan perekonomian daerah. Dampak yang sangat jelas adalah 

terbentuknya daerah otonom sebagai wujud dari tujuan penerapan desentalisasi. 

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan mayarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kemudian yang dimaksud otonomi daerah 

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentinan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

(Suparmoko, 1987:18). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 (4), 

daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negera Kesatuan Republik Indonesia. 

 Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk 

meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik 

atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap 

kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam membangun daerah, 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, 



serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010:2). Selain itu dengan 

diberlakukannya otonomi daerah seperti yang telah disebutkan diatas, setiap daerah 

memiliki kewajiban dalam mengatur rumah tangganya sendiri khususnya dalam mencari 

sumber-sumber pendapatan daerah, mengelola dan menumbuhkan jiwa 

„enterpreneurship‟ yakni cepat dan tanggap melihat dan menganalisis baik jangka 

pendek dan jangka panjang terhadap sebuah objek yang memiliki potensi pendapatan 

untuk mengisi kas daerah. 

 
 

2.1.2. Desentralisasi  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 (e) menyebutkan desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan dekonsentrasi, desentralisasi 

merupakan pengembangan otonomi daerah; sedangkan dekonsentrasi diarikan sebagai 

penyerahan wewenang dari pemerintah kepada gubenur sebagai wakl pemerintah pusat 

dan atau perangkat pusat di daerah. Sehingga masing-masing wilayah di Indonesia 

memiliki kewajiban yang sebelumnya wajib dilakukan oleh pemerintah pusat selanjutnya 

menjadi urusan daerah dan juga memiliki hak dalam mengembangkan potensi daerah 

baik yang sudah ada maupun yang masih dalam pencarian sesuai dengan batas-batas 

wilayah yang sah dalam koridor Negera Kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai. 

 Otonomi daerah merupakan sebuah pilihan dan langkah tegas pemerintah dalam 

membentuk seluruh daerah yang tergabung dalam NKRI dapat mandiri dan menunjukan 

potensi masing-masing khususnya dalam mengelola sumber-sumber pendapatan 

daerah dan mengurangi ketergantungan pemberian Dana Perimbangan dari Pemerintah 

Pusat. Keputusan dalam melaksanakan otonomi daerah yang dilatarbelakangi oleh 

menurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi kepada 

pemerintah daerah sebagai akhibat menurunnya penerimaan negara dari minyak dan 



pajak minyak pada tahun 1983/1984 tidak serta merta memiliki dampak positif saja 

namun diikuti dengan dampak negatif.  

 Keuntungan dari sistem otonomi daerah salah satunya yakni masyarakat dapat 

menyediakan jasa pelayanan yang berbeda-beda dengan tingkatan yang berbeda pula 

yang sesuai dengan preferensi masyarakat yang bersangkutan, penduduk akan bebas 

berpindah tempat tinggal ke daerah yang sesuai dengan keinginan. Juga proses politik 

akan lebih cepat, sederhana dan efisien dengan pemerintah daerah; dan akhirnya 

eksperimen dan inovasi lebih banyak terjadi dengan sistem otonomi daerah 

(Suparmoko, 2002:21). Sedangkan kerugian yang timbul atas pelaksanaan otonomi 

daerah antara lain (Suparmoko, 2002:22): 

a. Dalam hal pertahanan dan keamanan apabila hal ini diserahkan kepada 

pemerintah daerah, tentu setiap daerah akan bertanggung jawab terhadap 

daerahnya masing-masing dalam menghadapi serangan dari luar. 

b. Dalam hal redistribusi pendapatan, pemerintah daerah juga tidak akan efisien 

dalam mengusahakannya. 

c. Dalam kaitannya dengan tujuan ekonomi makro, jelas pemerintah daerah tidak 

akan dapat melaksanakannya; khususnya yang berkaitan dengan kebijakan 

moneter. 

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa uraian diatas otonomi daerah jelas memiliki 

tujuan yang sama halnya dengan individu dalam suatu keluarga yakni antara orang tua 

dan anak. Pemerintah pusat tidak ingin wilayah-wilayah administrasi yang tergabung 

dalam NKRI tidak memiliki daya saing dan selalu tergantung pemberian subsidi dari 

pemerintah pusat. Sebaliknya pemerintah daerah juga ingin apa yang menjadi prioritas 

daerah dapat terpenuhi sesuai keinginan daerah. Sehingga memang perlu adanya 

sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembagian tugas dan 

fungsinya dimana hal tersebut seolah-olah dapat mencerminkan pemakaian sistem 



sentralistik dan desentralistik dimana tujuan akhirnya hanya untuk mencari sistem yang 

optimal dalam menjalankan roda pemerintahan. 

 

2.2.  Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan  ekonomi  adalah  perkembangan  kegiatan  ekonomi  dari waktu  

ke  waktu  dan  menyebabkan  pendapatan  nasional  riil  berubah.  Tingkat 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada  

suatu  tahun  tertentu  dibandingkan  dengan  pendapatan  nasional  riil  pada tahun 

sebelumnya (Sukirno, 2004). Sedangkan menurut Todaro  (2006), pertumbuhan  

ekonomi  sebagai  suatu proses  peningkatan  kapasitas  produktif  dalam  suatu  

perekonomian  secara  terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu 

sehingga menghasilkan tingkat pendapatan  dan  output  nasional  yang  semakin  lama  

semakin  besar.  Menurut Todaro  (2006),  ada  tiga  faktor  atau  komponen  utama  

dalam  pertumbuhan ekonomi yaitu:  

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang 

ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.  

2. Pertumbuhan  penduduk  yang  pada  tahun-tahun  berikutnya  akan 

memperbanyak jumlah angkatan kerja.  

3. Kemajuan teknologi. 

 Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa 

pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan 

meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi, biasanya 

ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk denan menggunakan 

sejumlah sarana produksi tertentu. Ditambahkan, menurut beliau pertumbuhan ekonomi 



dalam arti terbatas, yaitu peningkatan produksi dan pendapatan, bisa saja berlangsung 

tanpa terwujudnya pembangunan (Djojohadikusumo, 1994:1-2). 

 Sedangkan, pembangunan mengandung arti yang luas. Peningkatan produksi 

memang merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Selain segi 

peningkatan produksi secara kuantitatif, proses pembangunan mencakup perubahan 

pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya 

produksi (productive resources) di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan 

pada pola pembagian (distribusi) kekayaan dan pendapatan di antara berbagai 

golongan ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan (institutional framework) 

dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi dalam arti 

luas harus meliputi pertumbuhan (sebagai salah satu ciri pokok dalam proses 

pembangunan). Hal ini diperlukan berhubung dengan kenyataan pertambahan 

penduduk di masyarakat negara-negara berkembang.  (Djojohadikusumo, 1994:2-3).   

 

2.2.1. Beberapa Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Pada awal tahun 1960-an, pembangunan dipahami sebagai suatu proses yang 

bertahap atas pertumbuhan ekonomi yang akan dilalui oleh negara-negara yang 

menjalankan pembangunan. Pada dasarnya, pendangan ini merupakan suatu bentuk 

teori ekonomi yang menyoroti pembangunan sebagai panduan dari kuantitas dan 

kombinasi tabungan, penanaman modal, dan bantuan asing dalam jumlah yang tepat. 

Kesemuanya itu harus sedapat mungkin diupayakan serta diadakan oleh negara-negara 

Dunia Ketiga agar dapat menapaki jalur-jalur pertumbuhan ekonomi modern yang 

menurut sejarahnya telah dilalui dengan sukses oleh negara-negara yang sekarang 

maju. Dengan demikian, pembangunan itu identik dengan pertumbuhan ekonomi 

agregat secara cepat (Todaro, 2006:125). Lebih lanjut, berikut beberapa teori 

pertumbuhan dari masing-masing ahli :  



A. Teori Pertumbuhan Walt. W Rostow  

  Walt. W Rostow merupakan seorang ahli sejarah ekonomi dari Amerika Serikat. 

Menurut Rostow Proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap 

pertumbuhan ekonomi yakni ( Sukirno, 1981:101) :  

a. Masyarakat tradisionil  (the traditional society) 

b. Prasyarat untuk lepas landas (the precondition for take-off) 

c. Lepas landas (take-off) 

d. Gerakan ke arah kedewasaan (the drive to maturity) 

e. Masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption) 

 Analisis Rostow didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi 

tercipta sebagai akhibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam 

corak kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam 

sesuatu masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi bukan saja berarti perubahan 

dalam struktur ekonomi suatu negara yang menyebabkan peran peran sektor pertanian 

menurun dan peranan kegiatan industri meningkat. Disamping perubahan seperti itu 

pembangunan ekonomi berarti pula, menurut Rostow, suatu proses yang menyebabkan 

antara lain (Sukirno, 1981:102) :  

i. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik dan sosial yang pada mulanya 

mengarah kedalam suatu daerah menjadi berorientasi ke luar; 

ii. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu 

dari menginginkan banyak anak menjadi membatasi jumlah keluarga; 

iii. Perubahan dalam kegiatan penanaman modal masyarakat dari melakukan 

penanaman modal yang tidak produktif -  seperti membeli rumah, emas dan 

sebagainya – menjadi penanaman modal yang produktif; 



iv. Perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang dalam 

masyarakat dari ditentukan oleh kedudukan keluarga atau suku bangsanya 

menjadi ditentukan oleh kesanggupan melakukan pekerjaannya; dan 

v. Perubahan dalam pandangan masyarakat yang pada mulanya berkeyakinan 

bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya dan 

selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi keadaan 

sekitarnya untuk menciptakan kemajuan. 

 

B. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar 

 Harrod-Domar memperkenalkan model hubungan ekonomi fungsional yang 

menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (g) bergantung 

langsung pada tingkat tabungan nasional netto (s) dan berbanding terbalik dengn rasio 

modal output nasional (c). Rasio modal output menunjukan jumlah modal yang 

diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk dalam periode waktu tertentu, sedangkan 

rasio tabungan netto merupakan tabungan yang dinyatakan dalam bagian pendapatan 

yang disisihkan dalam periode waktu tertentu (Todaro, 2011:136). Secara lebih spesifik, 

teori ini menyatakan bahwa dengan tidak adanya campur tangan pemerintah maka 

tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung atau positif akan berkaitan 

dengan rasio tabungan (yaitu, semakin besar bagian GDP perekonomian yang dapat 

ditabung dan diinvestasikan, semakin besar pula pertumbuhan GDP) dan berbanding 

terbalik atau negatif berkaitan dengan rasio modal-output perekonomian (yakni, semakin 

tinggi c, semakin rendah pula pertumbuhan GDP) (Todaro, 2011:137-138). 

C. Teori Pertumbuhan W. Arthur Lewis 

 Generasi berikutnya menyampaikan teori mengenai pertumbuhan ekonomi 

dengan mengikutsertakan variabel tenaga kerja. Teori perubahan struktural (structural-



change theory) memusatkan perhatiannya pada mekanisme yang memungkinkan 

negara-negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur 

perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsistem 

tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan 

perkotaan, serta memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan sektor 

jasa-jasa yang tangguh. Model perubahan struktural tersebut dalam analisisnya 

menggunakan perangkat-perangkat neoklasik berupa teori harga, dan alokasi sumber 

daya, serta metode-metode ekonometri modern untuk menjelaskan terjadinya proses 

transformasi (Todaro, 2006:132). Ketersediaan tenaga kerja dalam suatu wilayah 

tergantung pada besarnya jumlah penduduk yang berdiam di wilayah itu sendiri. Di 

negara-negara berkembang, kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi 

menyebabkan penawaran tenaga kerja juga berlimpah, ironisnya jumlah tenaga kerja 

tersebut tidak sebanding dengan besarnya modal yang dimiliki dan kekayaan alam yang 

tersedia. Fenomena ini mengakhibatkan terjadinya pengangguran tersembunyi sebagai 

dampak penempatan tenaga kerja pada sektor tertentu yang melebihi jumlah daripada 

yang seharusnya, dimana tenaga kerja tersebut seharusnya dapat dialihkan pada 

sektor-sektor lain yang membutuhkan tanpa mengurangi kapasitas produksi sebelum 

terjadi pengalihan.  

 Peraih Hadiah Nobel pada tahun 1950-an, W. Arthur Lewis, mengenalkan model 

dasar, salah satu model teoritis pembangunan yang memusatkan perhatiannya pada 

transformasi struktural (structural transformation). Menurut model pembangunan 

yang diajukan oleh Lewis, prekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor, yakni:  

a. Sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsistem yang kelebihan penduduk dan 

ditandai dengan produktivitas marjinal tenaga kerja yang sama dengan nol-ini 

merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi 

surplus tenaga kerja (Surplus labor) sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian 



tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian, maka sektor itu tidak akan 

kehilangan outputnya – dan 

b. Sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan mejadi 

tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari 

subsistem. Perhatian utama dari model ini diarahkan pada terjadinya proses 

pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan 

tenaga kerja di sektor modern (Todaro, 2006:132). Lewis memperkenalkan empat 

asumsi utama dari teori yang dibangunnya antara lain : pertama, model ini secara 

implisit mengasumsikan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan 

kesempatan kerja di sektor modern sebanding dengan tingkat akumulasi modal 

sektor modern. Semakin cepat tingkat akumulasi modalnya, semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan sektor modern dan semakin cepat pula penciptaan lapangan kerja 

baru. Kedua, di pedesaan terjadi kelebihan tenaga kerja, sedangkan diperkotaan 

terjadi penyerapan faktor-faktor produksi secara optimal (full employment). Ketiga, 

Pasar tenaga kerja yang kompetitif di sektor modern akan dapat menjamin 

keberlangsungan upah riil di perkotaan yang konstan sampai pada suatu titik di 

mana surplus penawaran tenaga kerja  habis terpakai. Keempat, asumsi tingkat 

hasil yang semakin menurun di sektor industri modern. 

D. Teori Pertumbuhan Robert Solow 

 Teori pertumbuhan model Solow hingga saat ini masih menjadi sebuah rujukan 

dalam memahami proses pertumbuhan ekonomi khususnya di negara berkembang. 

Model ini menyatakan bahwa berbagi perekonomian akan berkonvergensi di bawah 

kondisi-kondisi tertentu ke satu tingkat pendapatan yang sama, jika semua 

perekonomian itu memiliki kesamaan dalam tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan 

tenaga kerja, dan pertumbuhan produktivitas (Todaro, 2011:177).  



 Dalam literatur lain disebutkan, proses pertumbuhan di lihat sebagai suatu 

proses yang berlangsung dengan perimbangan-perimbangan variabel di antara faktor-

faktor produksi. Harga-harga produksi adalah fleksibel sehingga ada kemungkinan 

substitusi di antara faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi. Ketika 

jumlah tenaga kerja melebihi pasok modal, tenaga kerja (tingkat upah) akan menurun 

secara nisbi terhadap harga modal (tingkat bunga). Sebaliknya jika pertambahan modal 

melampaui pertambahan jumlah tenaga kerja, maka tingkat upah akan meningkat 

(Djojohadikusumo, 1994:45). 

 

2.2.2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor ekonomi 

dan non-ekonomi sebagai berikut (Jhinghan, 2000): 

a. Sumber daya alam 

Bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya SDA (tanah, hutan, mineral, iklim, 

sumber air, lautan) secara melimpah merupakan hal penting. Akan tetapi, harus 

disetai pemanfaatannya secara tepat dengan teknologi yang baik sehingga 

efisiensi dipertinggi dan sumber daya alam tersebut dapat dipergunakan dalam 

jangka waktu yang lebih lama. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Lewis bahwa 

nilai suatu SDA tergantung pada kegunaan yang senantiasa berubah sepanjang 

waktu karena perubahan dalam selera, teknik dan penemuan baru. 

b. Akumulasi modal 

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi, dimana pada 

satu pihak mencerminkan permintaan efektif dan pihak lain menciptakan efisiensi 

produktif bagi produksi di masa depan. 

c. Organisasi 



Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan 

ekonomi. Organisasi melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan 

produktifitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswasta tampil 

sebagai organisator dan pengambil resiko antara ketidakpastian. 

d. Perubahan teknologi 

Perubahan teknologi berkaitan di dalam suatu metode produksi yang merupakan 

hasil pembaruan. Perubahan pada teknologi telah menaikan produkstifitas buruh, 

modal, dan fakto produk lain. 

e. Faktor sosial 

Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan 

nilai-nilai sosial. 

f. Faktor manusia 

Peningkatan GNP per kapita berkaitan erat dengan pertimbangan faktor sumber 

daya manusia yang terlihat dalam efisiensi/produktivitas yang melonjak di 

kalangan buruh. Para ahli ekonomi modern menyebutkan pembentukan modal 

insane, yakni proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, kemampuan 

seluruh penduduk negara yang bersangkutan. 

g. Faktor politik dan administrasi 

Struktur politik dan administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korupsi sangat 

penting bagi pertumbuhan ekonomi.  

 

2.2.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

 Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

diartikan sebagai total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) 

tertentu dalam waktu tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2011), 

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dalam tiga pendekatan, yakni : 



a. Pendekatan Produksi (Production Approach) yaitu PDRB merupakan jumlah 

nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi 

dalam  suatu wilayah / region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun. 

Dalam literature lain, unit-unit yang dimaksud di atas dijabarkan dalam 9 lapangan 

usaha yaitu : 

 pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan 

 pertambangan dan penggalian 

 industri pengolahan 

 listrik, gas dan air bersih 

 bangunan 

 perdagangan, hotel dan restoran 

 pengangkutan dan komunikasi 

 keuangan, persewaan dan kasa perusahaan 

 jasa-jasa 

 

b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) yaitu PDRB merupakan jumlah 

balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut di dalam proses 

produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Balas jasa faktor 

produksi tersebut adalah  upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan 

keuntungan. Dalam pengertian PDRB termasuk pula penyusutan barang modal 

tetap dan pajak tidak langsung neto. Jumlah komponen pendapatan ini per-sektor 

disebut sebagai nilai tambah bruto seluruh sector (lapangan usaha).  

 

c. Pendapatan Pengeluaran (Expenditure Approach) yaitu PDRB merupakan 

jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta 

yang tidak mencari untung, perubahan stok dan ekspor neto di suatu wilayah pada 



suatu periode (biasanya setahun). Ekspor neto disini adalah ekspor dikurangi 

impor. Sehingga jika rinci menggunakan metode ini PDRB diformulasikan sebagai 

berikut : 

 

Y = C + I + G + (X-M) 
 

                           

 pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga 

swasta non profit/ dinotasikan dengan (C) consume; 

 konsumsi pemerintah, dinotasikan dengan (G) government expenditure; 

 pembentukan modal tetap domestic bruto, dinotasikan dengan (I) 

investment; 

 ekspor netto di suatu regional dalam jangka waktu satu tahun, 

dinotasikan (X-M) export-import. 

2.2.4. Agregat Produk Domestik Regional Bruto 

 Berikut disajikan beberapa istilah yang melekat dalam konsep PDRB menurut 

Badan Pusat Statistik (2011), yakni : 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar  

 Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah 

nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor 

perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah yang dimaksudkan yakni nilai yang 

ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses 

produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi 

biaya antara. Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen pendapatan 

faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan 



pajak tidak langsung netto. Sehingga dengan menjumlahkan nilai tambah bruto 

dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh 

sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga 

pasar. 

 

b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar  

 Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar yakni Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan 

diperoleh Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar. Penyusutan 

yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang 

terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. 

Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi 

dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas. 

c. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor  

 Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar di 

atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan 

subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak 

langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain 

pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung 

dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga 

langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak 

langsung yang berakibat menaikkan harga, subsidi yang diberikan pemerintah 

kepada unit-unit produksi bisa mengakibatkan penurunan harga. Jadi pajak tidak 

langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, 

hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, 

hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak 

langsung neto. Kalau Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar 



dikurangi dengan pajak tidak langsung netto, maka hasilnya adalah Produk 

Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor. 

 

d. Pendapatan Regional  

 Dari konsep-konsep yang diterangkan di atas dapat diketahui bahwa 

Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor itu sebenarnya 

merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi disuatu daerah. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya 

faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, 

sewa tanah dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang 

berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak 

seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah itu, sebab ada sebagian 

pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu 

perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi 

beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan 

itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang mempunyai 

modal tadi. Sebaliknya kalau ada penduduk daerah ini yang menambahkan 

modalnya di luar daerah maka sebagian keuntungan perusahaan akan mengalir 

ke dalam daerah tersebut, dan menjadi pendapatan dari pemilik modal. Kalau 

Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan 

pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang 

mengalir ke dalam, maka hasilnya akan merupakan Produk Regional Netto yaitu 

merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh yang 

tinggal di daerah yang dimaksud. Produk Regional Netto inilah yang merupakan 

Pendapatan Regional.  

 

 



e. Pendapatan Regional Perkapita  

 Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal 

di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita. 

 

2.2.5.  Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (adhb) dengan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 

 
Pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dapat ditandai dengan semakin 

bertumbuhnya nilai PDRB dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya setidaknya PDRB dibentuk dari 9 (sembilan) sektor utama yakni pertanian, 

perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, 

industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan 

restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan kasa perusahaan, 

jasa-jasa yang menyebabkan terjadinya perputaran barang, jasa dan uang dalam 

wilayah tertentu. Pertumbuhan PDRB akan berdampak langsung pada nilai Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) pada wilayah tertentu.  

Dampak pertumbuhan PDRB diatas dapat diilustrasikan yakni, ketika salah satu 

sektor yakni perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya maka nilai Pajak Hotel, Retribusi Daerah sebagai komponen 

PAD akan mengalami kenaikan juga. Selain itu indikasi lain yang dapat dilihat, ketika 

terjadi peningkatan PDRB dalam suatu wilayah berarti ada kenaikan pendapatan 

perorangan yang menyebabkan meningkatnya kemampuan daya beli individu hingga 

mempengaruhi perolehan PAD dalam tahun tertentu disebabkan peningkatan aktivitas 

keuangan daerah.  

 

 

 



2.3. Pengeluaran Pemerintah Daerah 

 Hingga saat ini Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim dengan sumber 

daya yang melimpah diwarnai dengan banyak suku bangsa dan adat masih mencari dan 

belajar mengadopsi sistem perekonomian yang dirasa cocok dan paling baik dalam 

mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam prakteknya sistem perekonomian sangat 

berwarna. Satu sisi memakai sistem pasar bebas, disisi lain campur tangan pemerintah 

dibutuhkan dalam rangka mencapai stabiltas ekonomi atau erat dengan pandangan dari 

Keynesian. Namun, Musgrave (1993:5) berpendapat kebijakan pemerintah dibutuhkan 

untuk membimbing, memberi koreksi dan melengkapi pada hal-hal tertentu. Dimana 

bahwa, keyakinan mekanisme pasar mengarah pada penggunaan sumber daya secara 

efisien (yaitu memproduksi apa yang paling diinginkan konsumen dan denngan cara 

yang semurah-murahnya) didasarkan pada keadaan pasar faktor produksi dan barang 

konsumsi yang bersaing. Keadaan semacam ini mengarah pada apa yang disebut free 

market competition yakni keadaan dimana baik produsen maupun konsumen memiliki 

pengetahuan yang sama akan barang dan jasa yang diperjualbelikan terlebih lagi tidak 

ada hambatan untuk memasukinya (free entry). Campur tangan pemerintah dalam 

kondisi ini terdapat pada sebuah kebijakan yang bertugas untuk menjaga keadaan yang 

demikian. 

Meskipun setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah akan menimbulkan 

dampak positif dari pihak tertentu dan sebaliknya berdampak negatif bagi suara 

minoritas pada prakteknya, namun setidaknya pemerintah berkewajiban dalam 

menjalani fungsi-fungsi utamanya (Musgrave, 1993:6): 

a. Fungsi alokasi yakni penyediaan barang sosial, atau proses pembagian 

keseluruhan sumber daya untuk dignakan sebagai barang pribadi dan barang 

sosial, dan bagaimana bauran/komposisi barang sosial demikian. 



b. Fungsi distribusi yakni penyediaan terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan 

untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu 

keadaan distribusi yang “merata” dan “adil” 

c. Fungsi stabilisasi yakni penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat 

untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas 

yang semestinya dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat, dengan 

memperhitungkan segala akhibat terhadap perdagangan dan neraca 

pembayaran. 

Menurut Suparmoko (1979:42) pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari 

berbagai segi:  

a. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan 

ekonomis di masa-masa yang akan datang. 

b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi 

masyarakat. 

c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan data. 

d. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang 

lebih luas 

Sedangkan menurut Sukirno (1981) pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari 

kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka 

menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Keikutsertaan pemerintah hingga saat ini dalam 



mendorong pertumbuhan ekonomi sangat nyata terlihat dalam berbagai aktivitas. Jika 

mengacu pada pendapat keynes saat itu bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara 

tergantung pada besarnya konsumsi yang dilakukan dalam satu periode (consume), 

besarnya nilai investasi yang dialokasikan (investment), besarnya pengeluaran 

pemerintah yang dianggarkan (government expenditure) dan kegiatan perdagangan 

internasional yang dijalin dalam memperoleh nilai bersih ekspor (export – import). 

Secara singkat keynes menggambarkan dalam notasi yakni  Y = C + I + G + (X-M). 

 Pendapat lain diungkapkan oleh Suparmoko (1979:14) yang menyatakan bahwa  

Pengeluaran pemerintah ini dapat bersifat “exhaustive” yaitu merupakan 

pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat 

langsung dikonsumir maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain-lain. 

Disamping itu pengeluaran pemerintah itu dapat pula bersifat transfer saja yaitu 

berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, 

kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada 

negara-negara lain sebagai grants (hadiah).  

Pengeluaran pemerintah memang tidak dapat dibendung dan ditekan jumlahnya. 

Semakin banyak aktivitas dan program-program yang dianggarkan “dibumbui” dengan 

berkembangnya tuntutan publik akan hak-haknya, bukan tidak mungkin besarnya 

pengeluaran jauh melampaui besarnya pendapatan yang benar-benar diperoleh dari 

potensi suatu wilayah. Menurut Adam (2013) untuk dapat mengendalikan tingkat 

efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran belanja perlu 

diperhatikan : 

1. Penetapan secara jelas tujuan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja 

yang ingin dicapai; 

2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan 

harga satuan dan rasional 



Data yang dipaparkan dalam bab sebelumnya menunjukan bahwa, mayoritas 

kabupaten/kota diwilayah Indonesia melaporkan semakin meningkatnya pengeluaran 

pemerintah dari sisi belanja daerah diikuti dengan semakin tumbuhnya penerimaan 

daerah, namun juga semakin berkembang juga jumlah penduduk yang menjadi 

tanggungan suatu daerah. Jauh sebelum banyak penelitian mengenai keuangan daerah 

pada dekade ini, Adolph Wagner telah memetakan fenomena ini dengan sebutan The 

Law of Ever Increasing State Activity (hukum tentang selalu meningkatnya kegiatan 

pemerintah). Menurut Suparmoko ( 1979:15) fenomena The Law of Ever Increasing 

State Activity dari penelitiannya di beberapa negara ternyata bahwa pengeluaran 

pemerintah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun baik dalam arti uang maupun 

secara riil. Lebih lanjut lagi, adapun sebab-sebab dari kegiatan pemerintah yang selalu 

meningkat ini adalah: 

a. Adanya perang 

Sekali pengeluaran-pengeluaran untuk perang itu diadakan akan sulit sekali 

untuk dikurangi meskipun perang tersebut sudah selesai. Pengeluaran harus 

tetap diadakan bagi tentara-tentara yang sudah terlanjur diangkat sebagai 

pegawai negeri, dimana mereka ini sebelumnya adalah menganggur dan tidak 

menjadi tanggungan pemerintah. 

b. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat 

Dengan meningkatnya tingkat penghasilan, maka jelas kebutuhan akan 

konsumsi barang-barang maupun jasa-jasa akan meningkat. 

c. Adanya urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi 

Urbanisasi ini perlu perlu dilayani oleh pemerintah dalam penyediaan lapangan 

kerja, kebutuhan listrik, air minum, perumahan, keamanan dan kesehatan. 

d. Perkembangan demokrasi  



Perkembangan demokrasi memerlukan biaya yang besar, terutama untuk 

mengadakan musyawarah-musyawarah pemungutan suara, rapat-rapat dan 

sebagainya 

e. Seringkali semakin berkembangnya peranan pemerintah itu sendiri justru 

mengakhibatkan adanya inefisiensi, pemborosan dan birokrasi sehingga 

pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. 

 

2.3.1. Model Pembangunan Rostow Tentang Pengeluaran Pemerintah 

 Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah 

terhadap investasi sangat besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan 

prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya 

 Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap 

diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. 

Namun, dalam tahap ini peranan investasi swasta sudah mulai terlihat berdampingan 

dengan peran investasi pemerintah. Munculnya swasta membuka celah adanya 

kegagalan pasar, hal ini dikarenakan sektor swasta lebih berorientasi kepada 

pemupukan laba dengan penciptaan output yakni barang privat. Sehingga langkah yang 

harus ditempuh pemerintah dalam besarnya investasi menjadi lebih besar daripada 

pada tahap awal perkembangan ekonomi untuk menyediakan barang publik dengan 

jumlah lebih banyak dengan kualitas yang mendekati barang privat, minimal sebagai 

barang yang bersifat substitusi. Fenomena lainnya yang muncul pada tahap ini yakni 

terciptanya hubungan antarsektor yang lebih rumit karena adanya perkembangan 

ekonomi yang banyak dirasakan menimbulkan eksternalitas negatif antara lain polusi 

udara, air dan kelangsungan ekosistem. Munculnya eksternalitas negatif berdampak 

anggaran pemerintah yang harus dikeluarkan dalam menekan eksternalitas semakin 

bertambah. Dalam hal ketenagakerjaan, kebijakan pemerintah dalam perlindungan hak 



buruh mulai muncul semenjak adanya ekspansi pihak swasta. Fenomena ini jelaskan 

oleh Musgrave (1995:78) yang menyatakan bahwa dalam suatu proses pembangunan, 

investasi swasta dalam persentase GNP semakin membesar sedangkan persentase 

investasi pemerintah terhadap GNP semakin mengecil. 

 Pada tahap selanjutnya yakni tingkat ekonomi lanjut, menurut Rostow fokus 

pengeluaran pemerintah beralih dari penyedia sarana prasarana ke pengeluaran-

pengeluaran yang bersifat sosial antara lain program kesejahteraan hari tua, program 

pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Pendapat dari Rostow didukung 

oleh Tambunan (1996) yang menyatakan bahwa Pembangunan ekonomi di Indonesia 

merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir, yakni 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bisa diukur antara lain melalui tingkat 

pendapatan riil per kapita yang tinggi. Sehingga, pembangunan ekonomi dapat diartikan 

sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan riil masyarakat per kapita 

meningkat dalam jangka panjang.  

 

2.3.2. Klasifikasi Belanja Daerah 

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan belanja daerah dipergunakan 

dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan 

provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan 

yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan 

bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang 

ditetepkan dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, belanja 

penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang 



diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas 

sosial dan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial. 

Belanja urusan wajib mencakup : 

a. Pendidikan; 

b. Kesehatan; 

c. Pekerjaan umum; 

d. Perumahan rakyat; 

e. Penataan ruang; 

f. Perencanaan pembangunan; 

g. Perhubungan; 

h. Lingkungan hidup; 

i. Pertanahan; 

j. Kependudukan dan pencatatan sipil; 

k. Pemberdayaan perempuan; 

l. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

m. Sosial; 

n. Tenaga kerja 

o. Koperasi dan usaha kecil dan menegah; 

p. Penanaman modal; 

q. Kebudayaan; 

r. Pemuda dan olah raga; 

s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 

t. Pemerintahan umum; 

u. Kepegawaian; 

v. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 

w. Statistik; 



x. Arsip; dan  

y. Komunikasi dan informatika 

Sedangkan, belanja menurut urusan pilihan mencakup: 

a. Pertanian; 

b. Kehutanan; 

c. Energi dan sumber daya mineral; 

d. Pariwisata; 

e. Kelautan dan perikanan; 

f. Perdagangan; 

g. Perindustrian; dan 

h. Transmigrasi. 

Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah pada pasal 33, klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan 

keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: 

a. Pelayanan umum; 

b. Ketertiban dan ketentraman; 

c. Ekonomi; 

d. Lingkungan hidup; 

e. Perumahan dan fasilitas umum; 

f. Kesehatan; 

g. Pariwisata dan budaya; 

h. Pendidikan; dan  

i. Perlindungan social 

 

 



Dalam pasal 36 juga menjelaskan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: 

a. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

b. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 ayat (41) yang dimaksud dengan program adalah 

penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 

sesuai dengan misi SKPD. Sedangkan, dalam pasal 1 ayat (42) yang dimaksud dengan 

kegiatan adalah bagian dalam program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja 

pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan 

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

Kelompok belanja tidak langsung, dalam pasal 37 dibagi menurut jenis belanja yang 

terdiri dari: 

a. Belanja pegawai, merupakan kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, 

serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

b. Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang 

dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan 

perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 



c. Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi 

kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang 

dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 

d. Belanja hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk 

uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintahdaerah lainnya, 

dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik ditetapkan 

peruntukannya. 

e. Bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam 

bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

f. Belanja bagi hasil, digunakan untuk menganggarkan danabagi hasil yang 

bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan 

kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah 

tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

g. Bantuan keuangan, digunakan utnku menganggarkan bantuan keuangan yang 

bersiat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah 

desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan 

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 

h. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untk kegiatan yang sifatnya tidak biasa 

atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan 

bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pemngembalian 

atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 

Selanjutnya pada kelompok berikutnya, sesuai dengan pasal 50 kelompok belanja 

langsung terdiri atas: 



a. Belanja pegawai, utnuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan 

program dan kegiatan pemerintah daerah. 

b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan 

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau 

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. 

c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai 

nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

 

2.3.3. Hubungan  Belanja Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 

 Berbagai perdebatan mengenai hubungan pengeluran pemerintah dengan nilai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di satu sisi pengeluran pemerintah tidak akan terjadi 

hanya jika daerah sudah memperoleh pendapatan. Sedangkan disisi lain besarnya 

pengeluran pemerintah dapat mempengaruhi peningkatan baik kondisi ekonomi maupun 

kondisi sosial kemasyarakatan. Salah satunya Belanja subsidi pendidikan yang 

memberikan kesempatan masyarakat ekonomi kurang mampu dalam menikmati 

pemerataan pendidikan sehingga pada tujuan akhirnya yakni menciptakan tenaga kerja 

yang berkualitas dan berdaya saing. 

 Sedangkan menurut Suparmoko (1979:40) menyebutkan bidang-bidang yang 

dipengaruhi oleh adanya pengeluran negara atau pengeluaran pemerintah antara lain : 

a. Konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah yang tertentu dapat 

memperbaiki pola dan menaikkan tingkatan konsumsi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Secara langsung ia memberikan banyak fasilitas baik 



untuk rekreasi maupun kebudayaan. Secara langsung misalnya melalui jasa-jasa 

di dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

b. Produksi, bersama-sama dengan alam, modal, tenaga kerja dan enterpreneur, 

pengeluaran pemerintah adalah faktor produksi. Selain itu melalui pendidikan 

akan disediakan tenaga-tenaga yang lebih banyak kebutuhannya. 

c. Distribusi, pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi dstribusi penghasilan 

maupun kebudayaan masyarakat; mungkin pembagian penghasilan akan 

merata. 

d. Keseimbangan penghasilan nasional, melalui politik fiskal pengeluaran 

pemerintah yang berupa defisit spending, compensatory dan public investment 

dapat menyeimbangkan jalannya perekonomian serta tingkatan penghasilan 

nasional. 

 

2.4. Penduduk 

 Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa penduduk 

merupakan salah satu syarat utama terbentuknya suatu wilayah dan juga pengakuan 

adanya aktivitas sosial, ekonomi hingga sistem pemerintahan. Penduduk juga 

merupakan subjek dan objek pembangunan. Subjek pembangunan berarti penduduk 

merupakan inisiator perencanaan hingga implementasi kegiatan pembangunan di segala 

bidang termasuk dirinya sendiri, sedangkan penduduk sebagai objek pembangunan 

diterjemahkan penduduk sebagai „lahan‟ dari program pembangunan yang direncanakan 

oleh institusi tertentu dalam suatu wilayah. 

 Pendapat senada juga mengatakan bahwa penduduk merupakan unsur penting 

dalam kegiatan perekonomian. Dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan 

mengembangkan kegiatan ekonomi penduduk memegang peran yang penting karena ia 

menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan 

yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi (Sukirno, 1981:174). 



Kecenderungan umum bahwa pertumbuhan penduduk di negara-negara Dunia Ketiga 

cenderung mengalami peningkatan. Latar Belakang atau penyebab utama terjadinya 

perubahan tren kependudukan secara mendadak selama perjalanan sejarah, baik naik 

maupun turun sangat dipengaruhi oleh dampak dari berbagai masalah yang 

menimbulkan gejolak yang berisiko hilangnya nyawa serta lonjakan kematian manusia 

secara besar-besaran seperti musibah kelaparan, wabah penyakit, kekurangan gizi, dan 

perang berskala besar-kondisi yang menyebabkan tingkat kematian berfluktuasi dan 

tinggi (Todaro, 2006:315). 

 Pendapat senada juga dijelaskan oleh Rosyidi, berbeda dengan Negara Dunia 

Ketiga (negara berkembang) khususnya di Indonesia dimana bertumbuhnya ekonomi 

akan sejalan dengan bertumbuhnya jumlah penduduk. Malthus selanjutnya menyatakan 

bahwa (Rosyidi, 2004:88) : 

1. Jumlah penduduk akan selalu bertambah dengan bertambahnya jumlah alat-alat 

pemuas kebutuhan, 

2. Jumlah penduduk itu akan dibatasi oleh tersedia/tidaknya alat-alat pemuas 

kebutuhan, dan 

3. Perkembangan jumlah penduduk dapat dihambat dengan dua macam checks, 

yakni : 

(a) positive checks, yang antara lain terdiri dari penyakit, bencana kelaparan, 

penyakit sampar, malapetaka perang, dan sebagainya, dan; 

(b) repressive atau preventive checks yang berbentuk penundaan perkawinan 

(jangan kawin dalam umur terlalu muda), dan moral restraint (pengekangan 

moral). 

Jumlah penduduk yang mendiami suatu daerah tertentu dipengaruhi oleh tiga faktor, 

yakni (Rosyidi, 2004:93): 



1. Tingkat kelahiran atau birth rate, 

2. Tingkat kematian atau death rate, dan  

3. Migrasi atau perpindahan penduduk 

 Selanjutnya beberapa istilah yang melekat pada pertumbuhan penduduk yakni 

populasi maksimum (maximum population). Maximum population adalah jumlah 

penduduk maksimum yang dapat dihidupi oleh suatu daerah tertentu, menurut tingkat 

hidup yang berlaku di situ serta kebutuhannya akan barang-barang primer secara 

minimal. Hubungan antara jumlah penduduk dan luas tanah dinyatakan dengan suatu 

angka yang disebut „kapasitas penduduk‟ (Rosyidi, 2004:90). Sedangkan Optimum 

Population, yakni jumlah penduduk yang paling ideal, yang paling diinginkan. Tingkat 

optimum population ini dicapai apabila output fisik per kapita (per orang) adalah tertinggi 

(Rosyidi, 2004:91). Sedangkan Irawan dan Suparmoko (2012:84) menyatakan bahwa 

penduduk optimum ialah jumlah penduduk yang dapat memberikan/menghasilkan 

tingkat upah riil atau tingkat pendapatan riil per kapita yang maksimum. Selanjutnya 

penjelasan mengenai optimum population tertampil dalam gambar 2.1 berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 : Jumlah Penduduk Optimum 

 

 
 

  

 

 

 

 

Sumber: Irawan dan Suparmoko (2012:85) 

 

Apabila penduduk berkurang dan menjadi lebih sedikit dari jumlah penduduk optimum 

itu, akan berarti semakin sempitnya pasar bagi hasil-hasil produksi sebagai akhibat dari 

pembagian kerja dan produksi massa. Sebaliknya apabila penduduk bertambah dan 

menjadi lebih besar daripada jumlah penduduk optimum, maka akan berlaku law of 

diminishing returns (Irawan dan Suparmoko, 2012:85). 

 Banyaknya suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia menyebabkan 

semakin berwarnanya karakteristik penduduk sehingga dalam kondisi seperti ini teori 

penduduk optimum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Irawan dan Suparmoko 

(2012:85) juga berpendapat bahwa  

konsep penduduk optimum ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak ada 

orang yang dapat menentukan besarnya jumlah penduduk yang optimum itu, 

karena kenyataannya keadaan masyarakat tidak begitu statis seperti yang 

dianggap oleh teori ini. Banyak perubahan-perubahan dalam selera, sumber-

sumber alam baru ditemukan, teknologi juga berubah. Akhibatnya jumlah 
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penduduk optimum ini akan dapat berubah-ubah pula (Irawan dan Suparmoko, 

2012:85) 

 Apabila suatu negara memiliki jumlah penduduk yang terlalu sedikit, maka 

mungkin sekali tidak akan mampu memanfaatkan sumber-sumbernya dengan seefisien 

mungkin, sebagaimana yang mungkin akan dihasilkannya jika saja jumlah penduduknya 

lebih besar. Dalam keadaan seperti ini, usaha untuk mewujudkan produksi besar-

besaran sangatlah terhalang. Sebaliknya apabila suatu daerah menderita 

overpopulation, maka The Law of Diminishing Returns itu pun segera akan 

menampakan diri. Mengacu pada pandangan optimum population dan juga maximum 

population timbul pemikiran bagaimana mengatasi jumlah penduduk dalam suatu 

wilayah yang sudah berlebih dan juga bagaimana mengatasi pertumbuhan penduduk 

yang melambat. Ada beberapa cara untuk menghilangkan underpopulation, yakni 

(Rosyidi, 2004:92): 

1. Usaha-usaha untuk mempertinggi birth rate, misalnya pemberian dorongan 

ataupun bentuk-bentuk hadiah lainnya bagi setiap orang yang memiliki jumlah 

keluarga yang besar, dan  

2. Mengundang imigran, atau membuka pintu lebar-lebar untuk imigrasi. 

Adapun untuk menghilangkan overpopulation, dikenal beberapa macam cara seperti: 

1. Produksi ataupun pemasukan barang-barang modal yang lebih banyak demi 

untuk meningkatkan produktivitas per kapita. 

2. Menurunkan birth rate, dan  

3. Mendorong emigrasi 

 

2.4.1. Fenomena Urbanisasi 

 Besarnya penduduk dalam suatu wilayah baik itu negara maupun daerah dapat 

dipengaruhi oleh banyak faktor. Meningkatnya angka kelahiran hingga adanya 



fenomena urbanisasi yang marak terjadi adalah satu dari beberapa alasan yang dapat 

disimpulkan mengenai meningkatnya angka jumlah penduduk. Pada beberapa daerah 

dengan tingkat jumlah penduduk yang tinggi banyak ditemukan di wilayah perkotaan 

misalnya Kota Jakarta, Kota Bandung dan Kota Surabaya dimana kota-kota tersebut 

masuk dalam kota padat penduduk di Pulau Jawa. Banyak alasan yang mendasari 

penduduk suatu wilayah khususnya pedesaan berpindah ke wilayah perkotaan. Salah 

satu alasan yang cukup masuk akal penduduk melakukan urbanisasi yakni mencari 

penghidupan yang layak dengan tambahan penghasilan yang lebih besar daripada 

hidup di desa. Pernyataan dari penulis mendapat dukungan dari Djojohadikusumo 

(1994:211) yang menyebutkan bahwa “pertimbangan utama bagi mereka untuk pergi ke 

kota didasarkan atas ekspektasi (dugaan dan harapan) bahwa pekerjaan kota di sektor 

modern akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat 

pendapatan yang dapat diperoleh di daerah asalnya. 

 Dari tinjauan geografi, kota merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat 

yang heterogen dengan ditandai tingkat populasi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan berikut: 

kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang 

ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata 

sosial-ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula 

diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan 

nonalami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan 

corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan 

daerah belakangannya (Bintarto, 1983:36).  

Migrasi dituding adalah salah satu faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk yang 

tinggi dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Namun, perpindahan penduduk dari desa 



ke kota juga berdampak pada bertambahnya pasokan tenaga kerja dan juga semakin 

rumitnya angka pengangguran di kota.  

 Michael Todaro dalam buku yang berjudul Pembangunan Ekonomi. Todaro 

memandang fenomena urbanisasi dengan sebutan migrasi. Menurut Todaro, Migrasi 

memperburuk ketidakseimbangan struktural antara desa dan kota secara langsung 

dalam dua hal. Pertama, disisi penawaran, migrasi internal secara berlebihan akan 

meningkatkan jumlah pencari kerja di perkotaan yang melampaui tingkat atau batasan 

pertumbuhan penduduk, yang sedianya masih dapat didukung oleh segenap kegiatan 

ekonomi dan jasa-jasa pelayanan yang ada di daerah perkotaan. Kedua, disisi 

permintaan, penciptaaan kesempatan kerja di daerah perkotaan lebih sulit dan jauh lebih 

mahal daripada penciptaan lapangan kerja di pedesaan, karena kebanyakan pekerjaan 

sektor-sektor industri di perkotaan membutuhkan aneka input-input komplementer yang 

sangat banyak jumlah maupun jenisnya (Todaro, 2006:401). Pendapat lain diungkapkan 

Sukirno sebagai berikut  

Pengaliran penduduk dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota besar tidak 

selalu akan menimbulkan akhibat yang kurang menguntungkan kepada 

pembangunan ekonomi. Dalam sejarah, proses perpindahan penduduk dari 

daerah-daerah pedesaan ke kota-kota telah melancarkan jalannya proses 

pembangunan. Di satu pihak proses tersebut memungkinkan kelebihan 

penduduk di sektor pertanian memperoleh pekerjaan di sektor lain (Sukirno, 

1981:191).  

 

2.4.2. Beberapa Cara Dalam Mengatasi Arus Urbanisasi 

 Munculnya fenomena urbanisasi tidak terlepas dari perkembangan wilayah 

perkotaan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, kota merupakan pusat pertumbuhan 

ekonomi hingga menjanjikan perubahan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum 



pendatang. Menurut Bintarto (1983:25) menyatakan bahwa “pembangunan desa yang 

bukan menyangkut pembangunan fisik material tetapi juga mental spiritual akan 

langsung menyentuh sebagian terbesar rakyat Indonesia, karena sebagai besar rakyat 

berada di daerah pedesaan”. 

 Mengingat pentingnya fungsi dan potensi desa seperti yang ditegaskan oleh Prof. 

Drs. R. Bintaro dalam bukunya Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya, yang antara 

lain:  

a) Pertama, dalam hubungannya dengan kota, maka desa yang merupakan 

„hinterland „ atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan 

pokok seperti padi, jagung, ketela, di samping bahan makanan lain seperti 

kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makan lain yang berasal dari hewan.  

b) Kedua, desa ditunjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lumbung 

bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak kecil 

artinya.  

c) Ketiga, dari segi kegiatan kerja (occupation) desa dapat merupakan desa agraris, 

desa manufaktur, desa industry, desa nelayan, dan sebagainya.  

Pendapat senada juga dikembangkan oleh Sutopo Yuwono, beliau berpendapat bahwa 

salah satu peran pokok desa terletak di bidang ekonomi. Daerah pedesaan merupakan 

tempat produksi pangan yang akan menentukan tingkat kerawanan dalam rangka 

pembinaan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan masyarakat pedesaan dalam 

mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting sekali, bahkan bersifat vital. 

Salah satu gagasan menjadikan desa tetap eksis keberadaannya dengan melakukan 

modernisasi desa. Modernisasi desa tidak terlihat seperti merubah apa yang seharusnya 

dimilki oleh desa (misalkan gotong royong) dihilangkan dan disamakan dengan 

kehidupan di kota modern, namun lebih membuka dan mengenalkan dan 



mengembangkan apa yang menjadi cirikhas desa itu sendiri. Sebagi tujuan dari 

modernisasi desa dapat dikemukakan beberapa hal antara lain (Bintarto, 1983:20) :  

(1) Modernisasi dapat memberi gairah dan semangat hidup baru serta 

menghilangkan monotomi dari kehidupan di desa, sehingga warga desa tidak 

akan merasa jemu dengan lingkungan hidupnya. 

(2) Modernisasi desa dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomiwarga desa, 

sehingga dapat menahan arus urbanisasi. 

(3) Modernisasi yang berarti suatu usaha meningkatkan bidang pendidikan secara 

merata, sehingga akan dapat mengurangi arus pelajar ke kota dan tenaga didik 

akan tetap tinggal di desa membimbing warga desa yang lain yang belum maju. 

(4) Modernisasi di bidang pengangkutan akan secara berangsur menghilangkan sifat 

isoalasi desa. 

(5) Modernisasi merupakan tumpuan bagi pengembangan teknologi pedesaan dan 

dalam proses pengembangannya warga desa dapat diikutsertakan. 

Selanjutnya informasi mengenai proses modernisasi desa-kota ditampilkan dalam 

gambar 2.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 2.2: Model Proses Modernisasi Kota-Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sumber : Bintarto, 1983:101 



Bintarto juga menambahkan bahwa berhasil tidaknya penerapan program diatas 

tergantung pada bagaimana peran semua lapisan mulai dari masyarakat itu sendiri 

hingga pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam pembinaan masyarakat yang ada 

di daerah pedesaan. Keberhasilan pembinaan masyarakat pedesaan tergantung pada 

beberapa faktor yaitu : 

(a) Para Pembina, 

(b) Masyarakat yang dibina, 

(c) Daerah pemukiman penduduk, 

(d) Materi dan objek pembinaan, dan 

(e) Pembiayaan yang disediakan. 

Melihat pada hal-hal tersebut diatas yagn menyangkut pembinaan desa, maka tidaklah 

berlebihan apabila dalam tiap usaha pembangunan masyarakat masalah pembinaan 

tidak dapat diabaikan, bahkan menjadi kunci sukses keberhasilan dari suatu program 

jangka tertentu terutama program jangka panjang. 

Pengaruh positif dari penetrasi kota ke desa adalah antara lain (Bintarto, 1983:76): 

(1) Cakrawala pengetahuan penduduk desa menjadi lebih meningkat, karena di 

desa nya lebih banyak sekolah dasar dan sekolah menengah di daerah 

pedesaan. Demikian pula pengaruh kota yang menyangkut pelbagai kemajuan di 

dunia ini telah masuk ke desa melalui kelurahan-kelurahan masing-masing. 

Pengetahuan tentang pemilihan bibit unggul, pemeliharaan keawetan atau 

kelestarian kesuburan tanah menjadi lebih didalami dihayati dan dilaksanakan. 

Pengetahuan mengenai usaha-usaha lain di bidang yang nonagraris menjadi 

lebih terbuka. 

(2) Banyaknya sekolah dan guru-guru desa yang tersedia di daerah pedesaan 

dengan pengetahuan yang cukup luas mengenai masalah pembangunan dapat 



menjadi penggerak kemajuan warga desa yang bersekolah,. Semakin 

menipisnya buta huruf di pedesaan sangat membantu usaha pemerintah untuk 

lebih cepat menyelesaiakan pembangunan di pedesaan. 

(3) Dengan terbukanya hubungan desa dengan kota melalui perluasan jalur jalan 

desa-kota dan banyaknya kendaraan bermotor yang sudah dapat menjangkau 

daerah pedesaan, sangat meningkatkan frekuensi hubungan sosial-ekonomi 

warga desa dengan warga kota. Dengan menggunakan transportasi bermotor itu 

perdagangan lebih cepat keluar masuk desa, sehingga stagnasi suplai bahan 

pangan di pedesaan dapat dihindarkan. Pengetahuan tentang masalah 

perdagangan dan ekonomi tidak hanya menjadi monopoli warga kota tetapi juga 

warga desa dapat memilikinya. 

(4) Teknologi tepat guna di bidang pertanian dan peternakan meningkatkan produksi 

desa, sehingga penghasilan penduduk desa dapat bertambah. 

(5) Masuknya para ahli di pelbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan telah banyak 

sekali bermanfaat bagi desa dalam melestarikan lingkungan pedesaan 

khususnya pencegahan erosi dan pencarian sumber air bersih dan di bidang 

pengairan. 

(6) Campur tangan pemerintah pusat atau dan pemerintah daerah telah 

meningkatkan kualitas dan kuantitas di bidang wiraswasta seperti bidang 

kerajinan tangan, industri rumah tangga, peternak unggas dan sapid an di bidang 

teknik pertukangan. 

(7) Pengetahuan tentang masalah kependudukan telah lebih merata di daerah 

pedesaan, dan ini penting karena sesa memang dikenal dengan keluarga yang 

besar dan tentu ini harus dicegah. Pengetahuan dan kesadaran mempunyai 

keluarga kecil telah mulai diresapi di banyak daerah pedesaan. 

(8) Berkembangnya koperasi dan organisasi sosial di pedesaan telah menunjukan 

bukti juga adanya pengaruh positif di daerah pedesaan.  



 

2.4.3. Konsekuensi Negatif Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi 

 Seperti yang telah dijelaskan diatas, penduduk yang mendiami suatu wilayah 

disarankan tidak melebihi jumlah 1000 jiwa per Km2. Hal ini akan berdampak munculnya 

kepadatan penduduk dan masalah-masalah sosial misalnya meningkatnya angka 

kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan. Dalam bukunya Todaro berpendapat 

bahwa menurut hasil penelitian empiris terakhir, segenap konsekuensi negatif yang 

potensial dari pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dapat dipilah-

pilah menjadi tujuh kategori, yakni dampak-dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi; 

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; pendidikan; kesehatan; ketersediaan bahan 

pangan; lingkungan hidup; serta migrasi internasional. Tujuh konsekuensi negatif 

tersebut dijelaskan sebagai berikut (Todaro, 2006:349): 

a) Pertumbuhan ekonomi, bukti-bukti nyata menunjukan bahwa kenaikan jumlah 

penduduk yang cepat cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan pendapatann 

per kapita di sebagian besar negara-negara berkembang, terutama yang kondisi 

dasarnya masih miskin, amat bergantung pada sektor pertanian, serta diliputi 

keterbatasan lahan serta sumber daya alam. 

b) Kemiskinan dan Ketimpangan, pendapatan meskipun korelasi-korelasi statistik 

agregat antara ukuran kemiskinan dan pertambahan penduduk pada tingkat 

nasional tidak begitu jelas, namun pada tingkat individual atau rumah tangga cukup 

jelas dan bisa dijadikan landasan untuk manarik kesimpulan tegas. Dari data 

diketahui bahwa pertambahan penduduk yang cepat cenderung berdampak negatif 

terhadap penduduk miskin, terutama yang paling miskin; mereka yang tidak 

mempunyai lahan atau alat produksi sendiri biasanya merupakan korban pertama 

dari langkah-langkah penghematan anggaran pemerintah (misalnya saja, ketika 

pemerintah terpaksa membatasi dana untuk program-program kesehatan dan 

pendidikan). Secara lebih spesifik, yang paling menderita adalah kaum wanita 



miskin; disini tercipta suatu lingkaran setan, karena di satu sisi mereka paling rentan 

terhadap penghematan program sosial pemerintah sedangkan di sisi lain kondisi 

mereka merupakan unsur penting bagi tercapainya keberhasilan program-program 

sosial itu sendiri. 

c) Pendidikan, meskipun data-data masih membingungkan, secara umum telah 

disepakati bahwa keluarga besar dan pendapatan yang rentan mempersempit 

peluang orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Pada tingkat nasional, 

pertumbuhan penduduk yang pesat juga menyebabkan distribusi anggaran 

pendididikan semakin kecil; dengan kata lain, mengorbankan kualitas demi 

kuantitas. Hal ini pada gilirannya akan menyurutkan pertumbuhan ekonomi, 

mengingat stok modal manusia disusutkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat 

itu. 

d) Kesehatan, angka fertilitas yang tinggi cenderung merugikan kesehatan ibu dan 

anak-anaknya. Hal ini tentu saja memperbesar risiko kehamilan. Jarak kelahiran 

yang dekat cenderung menurunkan berat badan bayi, dan meningkatkan tingkat 

kematian bayi dan anak-anak. 

e) Ketersediaan Bahan Pangan, jika penduduk terus bertambah, maka bertambah 

pula mulut yang harus disuapi. Jelaslah bahwa penyediaan bahan pangan secara 

memadai menjadi lebih sulit jika penduduk terus bertambah dengan pesatnya. Di 

negara-negara berkembang, lebih dari 90 persen tambahan kebutuhan pangan 

bersumber dari lonjakan jumlah penduduk. Teknologi-teknologi pertanian dan 

pengolahan pangan terbaru harus lebih cepat diperkenalkan karena lahan-lahan 

yang subur sudah digunakan. Program-pogram bantuan pangan internasional juga 

harus lebih digiatkan. 

f) Lingkungan Hidup, pertumbuhan penduduk yang pesat ikut memacu proses 

kerusakan dan pengrusakan lingkunagn hidup, baik itu berupa penggundulan hutan, 

pengikisan cadangan bahan bakar kayu, erosi tanah, penyusutan populasi ikan dan 



hewan-hewan liar, pencemaran air, pencemara udara, dan pemadatan daerah 

hunian di perkotaan. 

g) Migrasi Internasional, banyak pengamat menilai cepatnya peningkatan migrasi 

internasional, yang legal maupun yang illegal, merupakan salah satu konsekuaensi 

utama dari ledakan penduduk di negara-negara Dunia Ketiga. Meskipun banyak 

faktor lain yang ikut memacu migrasi internasional, peran menonjol yang dimainkan 

oleh kelebihan tenaga kerja (akhibat penduduk yang terus bertambah) terhadap 

lapangan kerja yang tersedia dalam perekonomian di berbagai negara-negara 

berkembang tidak bisa dipungkiri. Namun, tidak seperti keenam konsekuensi di 

atas, sebagian biaya sosial dan ekonomi dari peningkatan migrasi internasional ini 

harus dipikul oleh pihak penerima yang kebanyakan adalah negara-negara maju. 

 

2.2.4. Pemecahan Masalah Kependudukan 

 Besarnya pertumbuhan penduduk di Negara berkembang khususnya di 

Indonesia sangat berdampak bagi semua sektor kehidupan tidak terkecuali sektor 

ekonomi. Penduduk sesuai dengan uraian sebelumnya dapat berperan dalam dua sisi, 

yakni dalam sisi permintaan penduduk dapat sebagai konsumen yang memiliki daya beli 

yang bervariasi sehingga terpicu perputaran pendapatan pada wilayah tertentu. 

Sedangkan penduduk pada sisi penawaran, yakni penduduk dapat sebagai produsen 

yang beraktivitas dalam kelancaran barang dan jasa. Sehingga negara atau wilayah 

yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi bukan berarti terjadi kemacetan 

pertumbuhan ekonomi, namun harus ditelaah seberapa besar perbandingan penduduk 

produktif yang berusia 15-64 tahun dan penduduk yang tidak produktif berusia dibawah 

15 tahun dan di atas 65 tahun.  

 Beberapa literatur menyebutkan strategi dalam mengurangi jumlah penduduk 

dalam suatu negara maupun wilayah. Strategi tersebut antara lain dengan perang, 



menyebarkan penyakit mematikan dan kebijakan strategi lainnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan angka kematian. Irawan dan Suparmoko berpendapat (2012:110) Tetapi 

tindakan ini jelas bertentangan dengan hati nurani manusia yang pada umumnya ingin 

hidup lama di dunia dan tentunya tidak dapat dilaksanakan. Cara lain yaitu dengan 

mengurangi kepadatan penduduk di negara-negara sedang berkembang, tetapi karena 

rendahnya tingkat skill dan adanya politik restriksi, maka hal ini juga sulit sekali 

dilaksanakan. 

 Program yang sedang dan terus berjalan dengan tujuan menekan angka 

kelahiran di Indonesia yakni Program Keluarga Berencana (KB). Umpan balik terhadap 

program ini secara umum dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat khususnya 

yang menjadi sasaran yakni masyarakat kurang mampu, namun tidak semua lapisan 

masyarakat juga paham pentingnya program pemerintah ini. Suparmoko berpendapat 

setidaknya terdapat 2 (dua) hal besar yang manjadi hambatan pelaksanaan program ini 

yakni (Irawan dan Suparmoko, 2012:111): 

a. Adanya kemelaratan dan buta huruf di negara-negara sedang berkembang, 

bersama-sama dengan organisasi sosial yang masih bersifat tradisional, 

sertindak sebagai penghambat pelaksanaan keluarga berencana terutama sekali 

mengenai pencegahan kehamilan. 

b. Perkembangan ilmu obat-obatan dan ilmu kesehatan masih melupakan faktor-

faktor psikologis dari orang-orang yang akan menjadi akseptor sehingga belum 

dapat mengurangi masalah tingkat kelahiran di negara-negara sedang 

berkembang. 

 Kebijakan lainnya yang manjadi pilihan yakni mengenalkan pada dunia 

pendidikan. Ketika kebijakan dalam menekan angka kelahiran belum memiliki hasil yang 

signifikan baik terhadap pertumbuhan jumlah penduduk dan juga kondisi ekonomi 

khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok, maka jalan selanjutnya yakni 



meningkatkan skill. Irawan dan Suparmoko (2012:113) menyatakan bahwa dengan 

semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduuk di negara-negara 

tersebut, maka produktivitas akan menjadi semakin tinggi; dan dengan sendirinya 

karena cara berpikirnya sudah maju, maka mereka akan bersedia untuk mengurangi 

jumlah anak yang akan mereka lahirkan.  

 Usaha yang telah ditempuh oleh negara yang sedang berkembang tidak akan 

cukup signifikan tanpa mengikutsertakan negara maju. Peran serta negara maju yang 

cukup masif dalam dunia perdagangan internasional sebagai produsen barang-barang 

konsumtif juga perlu mendapat sorotan, hal ini dikarenakan akan memperbesar nilai 

konsumsi dimana bahan baku banyak didapat dari negara-negara berkembang. Todaro 

(2000:288) berpendapat Pada dasarnya pemerintah dapat mencoba untuk 

“mengendalikan” tingkat fertilitas melalui enam cara pokok sebagai berikut: 

a. Pertama, pemerintah negara-negara berkembang dapat mempengaruhi 

masyarakat agar memilih pola keluarga kecil, melalui kegiatan-kegiatan 

penerangan lewat media massa dan proses pendidikan, baik yang bersifat 

formal (sistem sekolah) maupun informal (pendidikan di luar sekolah); 

b. Kedua, pemerintah perlu melancarkan program-program keluarga berencana 

dengan menyediakan dukungan pelayanan kesehatan dan alat kontrasepsi 

secara besar-besaran dalam rangka mendorong timbulnya suatu pola perilaku 

masyarakat yang diinginkan;  

c. Ketiga, pemerintah secara terencana bisa memanipulasi insentif maupun 

disinsentif ekonomi guna mengurangi jumlah anak per keluarga; 

d. Keempat, pemerintah perlu mencoba mengalihkan arus urbanisasi penduduk ke 

daerah-daerah perkotaan yang terus-menerus meningkat dengan cara 

memperkecil ketidakseimbangan atau kesenjangan ekonomi dan sosial antara 

kota-kota dan desa-desa; 



e. Kelima, pemerintah dapat mencoba memaksa rakyatnya secara langsung agar 

mereka tidak banyak memiliki anak melalui pemberlakuan peraturan perudang-

undangan khusus yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi tertentu; 

f. Terakhir, tidak ada satupun kebjjakan yang berhasil mengendalikan tingkat 

fertilitas, kecuali apabila usaha-usaha tersebut juga diikuti oleh berbagai usaha 

nyata untuk menaikan status sosial kaum wanita. 

 

2.2.5. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

 Seperti yang telah dibahas pada halaman sebelumnya, penduduk merupakan 

syarat pokok terciptanya dan diakuinya suatu daerah dan adanya pemerintahan. Selain 

itu penduduk juga merupakan salah satu pemicu adanya aktivitas ekonomi di suatu 

daerah melalui bentuk sebagai suplai tenaga kerja dan kekuatan daya beli konsumen 

setelah ada aliran pendapatan masuk. Besarnya penduduk dalam suatu daerah yang 

sifatnya heterogen akan berdampak pada berputarnya siklus pendapatan sebagai 

akhibat adanya pendapatan yang diterima dari pemberi kerja.  

 

2.5. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 
 Pendapatan merupakan salah satu komponen penting setiap banyak organisasi 

baik swasta maupun pemerintahan. Besarnya daya dukung dan kekuatan pendapatan 

akhir-akhir ini memaksa banyak pihak untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien. 

Besar kecilnya pendapatan ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya 

tenaga kerja yang terampil dan terlatih namun juga kondisi ekonomi baik secara makro 

maupun mikro. Guncangan perekonomian dalam dan luar negeri akan mempengaruhi 

nilai mata uang dalam negeri, Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, 

melemahnya nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang luar negeri mengakhibatkan 

tidak bergairahnya kegiatan ekonomi di masing-masing daerah. 



 Menurut Badan Pusat Statistik (2011), Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan 

daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Studi empirik menyebutkan 

pertumbuhan PDRB akan berdampak pada meningkatnya perolehan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa, akun ini 

merupakan sub akun dari Pendapatan Daerah yang memuat semua penerimaan yang 

dikelola oleh daerah tersebut. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (1) “Pendapatan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melaui 

rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah 

dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kemabali oleh daerah”. Sehingga 

dapat diartikan semua penerimaan yang diperoleh daerah tidak dikenakan pajak. 

Sumber penerimaan terbesar dari masing-masing daerah mayoritas disumbangkan dari 

penerimaan pajak daerah. 

 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 ayat (1) menyebutkan “Kelompok 

pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.” 

 

2.5.1. Pajak Daerah 
 
 Dalam ayat 2 disebutkan “jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaiman 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut objek pendapatan sesuai 



dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah”. Pajak Daerah, 

yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah 

(Suandy, 2005:232). Selanjutnya informasi objek Pajak Daerah dan tarif Pajak Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat di lihat pada tabel 2.1.  

 

Tabel 2.1 : Obyek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah 

Pajak Daerah Provinsi 
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

atas Air 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan di atas Air 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4. Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan 

 
Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4. Pajak Reklame 

5. Pajak Penerangan Jalan 

6. Pajak Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian 

Golongan C 

7. Pajak Parkir 

Tarif Tertinggi 
5% 

 
10% 

 
5% 

20% 
 
 
 

10% 
10% 
35% 
25% 
10% 

 
20% 
20% 

Sumber : Suandy, 2005:236 

 

Pengenaan Pajak Daerah tidak semata-mata tanpa alasan tertentu, Devas dalam 

Mahmudi (2010:21) terdapat 4 (empat) prinsip pajak daerah yakni: 

a. Prinsip Elastisitas, yakni pajak dapat mudah naik mengikuti naik/turunnya tingkat 

pendapatan masyarakat; 



b. Prinsip Keadilan, yakni pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil 

secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarakat 

maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota 

kelompok masyarakat; 

c. Prinsip Kemudahan Administrasi, yakni administrasi pajak harus fleksibel, 

seerhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

wajib pajak. 

d. Prinsip Keberterimaan Politis, yakni pajak daerah harus dapat diterima secara 

politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak; dan  

e. Prinsip Nondistorsi Terhadap Perekonomian, yakni pajak daerah tidak boleh 

menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.    

Adapun penghitungan Pajak Daerah dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 
Dasar pengenaan pajak x Tarif Pajak Daerah 

 

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu (Suandy, 2005:239) : 

a. Sistem official Assesment 

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan 

menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang 

dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak 

Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau bank persepsi. Jika Wajib pajak tidak atau 

kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan PAjak Daerah (STPD). 

b. Sistem Self Assesment 



Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang 

terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 

dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar 

atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih 

menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).  

 

2.5.2. Retribusi Daerah 

 Sedangkan, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan (Suandy, 2005:234). Dasar hukum penetapan Pajak Daerah 

Retribusi Daerah (PDRD) sesuai denan undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang 

sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah Retribusi Daerah. Menurut Suandy, 2005:242, Berdasarkan PP. No. 66 Tahun 

2001 tentang Retribusi Daerah dijelaskan retribusi daerah yang dimaksud dibagi menjadi 

tiga golongan yakni : 

a. Retribusi Jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah (pemda) untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang termasuk dalam Retribusi Jasa 

Umum antara lain : 

1)   Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

2)   Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

3)   Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan 

Sipil; 

4)    Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat; 

5)    Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum; 



6)    Retribusi Pelayanan Pasar; 

7)    Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

8)    Retribusi Pemeriksaaan Alat Pemadam Kebakaran; 

9)    Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Dan  

10)  Retribusi Pengujian Kapal 

b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah (pemda) dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Beberapa jenis kegiatan yang 

masuk dalam kategori ini antara lain: 

1)   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

2)   Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan; 

3)   Retribusi Tempat Pelelangan; 

4)   Retribusi Terminal; 

5)   Retribusi Tempat Khusus Parkir; 

6)   Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila; 

7)   Retribusi Penyedotan Kakus; 

8)   Retribusi Rumah Potong Hewan; 

9)   Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; 

10) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga ; 

11) Retribusi Penyebrangan Diatas Air; 

12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Dan  

13) Retribusi Penjualan. 

c. Retribusi Perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam 

rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, 



atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. Beberapa jenis kegiatan yang masuk dalam kategori ini antara lain: 

1)   Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

2)   Retribusi Tempat Ijin Penjualan Minuman Beralkohol; 

3)   Retribusi Izin Gangguan; Dan  

4)   Retribusi Izin Trayek. 

Sedangkan Penghitungan Retribusi Daerah dilakukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 
Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi 

 

Sistem pemungutan Retribusi Daerah adalah sistem official assessment, yaitu 

pemungutan retribusi daerah berdasarkan penetapan Kepada Daerah dengan 

menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang 

dipersamakan. Wajib Retribusi setelah menerima SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan tinggal melakukan pembayaran meggunakan Surat Setoran Retribusi 

Daerah (SSRD) pada Kantor Pos atau bank persepsi. Jika Wajib Retribusi tidak atau 

kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) 

(Suandy, 2005:246). Lebih lanjut menurut Suandy (2005:231) menyatakan bahwa tujuan 

dari undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  antara lain : 

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi 

biaya tinggi. 

2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk 

memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Dati II, dengan mengefektifkan 

jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial. 

Selanjutnya informasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum dan 

sesudah Undang-Undang dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut ini. 



 

Tabel 2.2 : Penyederhana Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan 
Sesudah Undang-Undang. 

Keterangan 
Sebelum 

undang-undang  
PDRD 

Sesudah 
undang-undang  

PDRD 

Pajak Daerah ± 42 jenis 11 jenis 

Retribusi Jasa Umum dan Jasa 
Usaha 

± 132 jenis 24 jenis 

Retribusi Perijinan Tertentu ± 62 jenis 6 jenis 
Sumber : Suandy, 2005:232 

 

2.5.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

 Pada poin selanjutnya yang menjadi rincian dari hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan menurut pasal 26 ayat (3) dirinci sebagai berikut : 

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; 

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan  

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok 

usaha masyarakat. 

 

2.5.4. Lain-Lain PAD yang Sah 

 Sedangkan pada kelompok lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang 

harus ditaati oleh setiap SKPD di daerah dalam mencari sumber-sumber pendapatan 

asli daerah sebagaiman disebut dalam pasal 26 ayat (4) antara lain : 

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;  

b. jasa giro; 

c. pendapatan bunga; 

d. penerimaan atas tuntutan gaji kerugian daerah; 

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akhibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 

f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 



h. pendapatan denda pajak; 

i. pendapatan denda retribusi; 

j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

k. pendapatan dari pengembalian; 

l. fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan  

n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 

 

2.5.5. Estimasi Pendapatan 

 Seperti yang telah diuraiakan di atas bahwa pendapatan merupakan semua 

penerimaan yang berasal dari daerah untuk menambah kas daerah yang digunakan 

untuk membiayai pembangunan daerah. Besar kecilnya pendapatan tergantung pada 

besar kecilnya potensi yang dimiliki suatu daerah. Apabila daerah tersebut misalkan 

banyak memilki potensi dari sektor pariwisata, maka bukan tidak mungkin besarnya 

PDRD juga akan meningkat, begitu pula jika suatu daerah merupakan tempat kumpulan 

modal berupa pusat perkantoran dan aktivitas bisnis dan juga industri maka besarnya 

PAD yang diterima juga tidak kecil. Namun semua faktor tersebut bersifat acak, sulit 

untuk diprediksi secara tepat besarnya pendapatan yang akan diterima pada periode 

tertentu, tergantung pada naik turunnya kondisi ekonomi baik makro maupun mikro. 

 Setidaknya walaupun sulit untuk dipastikan besarnya pendapatan yang akan 

diterima pada periode tertentu bukan berarti tidak ada metode untuk memperkirakan 

nilai kasar dari PAD yang akan diterima. Terdapat dua metode yang paling umum 

digunakan yakni teknik kualitatif, teknik prakiraan yang bersifat kualitatif antara lain 

adalah teknik Delphi dan teknik judgment. Teknik Delphi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan para ahli (expert), kemudian mereka secara kelompok maupun 

individual dimintai pendapat atau pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang 

akan mempengaruhi arus pendapatan. Teknik ini hanya memakai pandangan dan 



gagasan dari para ahli yang dirangkum biasanya dalam sebuah seminar ekonomi dan 

hasilnya disepakati untuk diajukan ke pemerintah sebagai bahan masukan dalam 

pencapaian target pendapatan. Masih dalam koridor teknik kualitatif, jenis yang kedua 

yakni Teknik judgement, yaitu prakiraan berdasarkan pengalaman masa lalu dan 

pertimbangan berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan di masa mendatan. 

Berbeda dengan teknik Delphi, teknik judgement hampir menyerupai teknik kuantitatif 

dengan menggunakan data masa lalu untuk memprediksi nilai pendapatan dimaksud, 

namun tidak terlalu sistematis dan menggunakan metodologi ilmiah yang rumit 

(Mahmudi, 2010:33) 

 Teknik selanjutnya yang paling umum dipakai adalah teknik kuantitatif. Teknik 

ini lebih erat dengan penggunaan data masa lalu disertai pemakaian metodologi ilmiah 

yang sistematis. Dalam penggunaan teknik kuantitatif, sebelum dilakukan prakiraan 

terlebih dahulu harus ditentukan (Mahmudi, 2010:33-34) : 

1. Subjek prakiraan, yaitu apa yang akan diprediksi atau diestimasi.Subjek prakiraan 

bisa berupa pendapatan secara keseluruhan maupun kelompok, jenis, objek, dan 

rincian objek pendapatan. 

2. Rentang perkiraan, yaitu periode waktu yang akan diramal. Rentang prakiraan ini 

harus ditetapkan apakan untuk prediksi satu tahun ke depan, dua tahun, tiga tahun, 

dan seterusnya. 

3. Data yang digunakan, data runtun waktu (time series) sebagai dasar untuk prediksi, 

apakah perlu digunakan dara sepuluh tahun, lima tahun, atau tiga tahun yang lalu 

sebagai basis prakiraan. Kualitas data sangat berpengaruh terhadap keakurasian 

hasil prakiraan. Semakin lengkap data yang digunakan maka akan semakin baik 

hasil prakiraannya. 



Teknik kuantitatif juga memperkenalkan beberapa metode sederhana dalam menghitung 

besarnya prakiraan pendapatan yang akan diterima berdasarkan perhitungan data di 

masa lalu. Setidaknya ada empat teknik perhitungan antara lain (Mahmudi, 2010:34-43): 

a) Simple Moving Average 

Simple Moving Average (SMA) teknik ini memprediksi pendapatan tahun depan 

berdasarkan perhitungan rata-rata pendapatan periode yang lalu, atau disebut juga 

periode ramalan (forecast periods). Teknik ini lebih mudah diaplikasikan dengan 

menggunakan bantuan aplikasi umum, seperti Microsoft Excel dengan add-In 

Analysis ToolPak. 

b) Exponential Smoothing 

Teknik exponential Smoothing (EXS) dinilai lebih baik dibandingkan teknik Simple 

Moving Average. Sebab EXS memberi bobot yang berbeda untuk periode yang 

berbeda, sedangkan SMA memberikan bobot yang sama untuk semua data yang 

ada.  

Exponential Smoothing dapat dinyatakan dalam persamaan matematis sebagai 

berikut : 

 
𝑷t+1 = 𝜶𝑹t + (1 – α)𝑷t

  
 
Keterangan: 

Pt+1  = Prakiraan Pendapatan Tahun Depan (t+1) 
Rt  = Realisasi Pendapatan Tahun Sekarang (t) 
Pt  = Rata-rata pendapatan periode sebelumnya 
α   = Konstanta Perata (smoothing constant) 

 
Sama seperti metode sebelumnya, teknik ini lebih mudah digunakan dengan 

bantuan aplikasi umum, seperti Microsoft Excel dengan add-In Analysis ToolPak. 

c) Transformation Moving Average 

Transformation Moving Average (TMA) merupakan teknik prakiraan denganmelihat 

kecenderungan (trend) dari data masa lalu. Jika kecenderungan pendapatan selam 



beberapa tahun menunjukan kenaikan, maka pendapatan tahun mendatang akan 

naik dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya jika trendnya turun maka 

pendapatan tahun mendatang akan turun dari tahun sebelumnya. Secara matematis 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

    𝑬𝑷t+1 = 𝑷t +  𝚫𝑷     

Keterangan: 

EPt+1 = Estimasi Pendapatan Tahun Depan (t+1) 
Pt  = Pendapatan Tahun Sekarang (t) 

Δ𝑃      = Rata-rata Perubahan Pendapatan 
 

Sama seperti metode sebelumnya, teknik ini lebih mudah digunakan dengan 

bantuan aplikasi umum, seperti Microsoft Excel dengan add-In Analysis ToolPak. 

 

d) Regresi 

Teknik ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan karena tidak hanya 

mengetahui data masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lalu 

namun juga dapat mengetahui kuat lemah hubungan antar variabel yang digunakan. 

Teknik regresi dapat digunakan regresi sederhana yakni dengan membandingkan 

satu variabel tergantung dan satu variabel bebas sebagai regresor, selain itu dapat 

digunakan regresi berganda yakni membandingkan satu variabel tergantung dengan 

lebih dari satu variabel bebas. Notasi dari regresi sedernaha dan regresi berganda 

dinyatakan sebagai berikut : 

 
 
 
  Y = a + bX + µ………………(i) regresi sederhana 
  Y = a + bX1 + bX2 + µ……..(ii) regresi berganda 
 

Keterangan: 
Y     = variabel tergantung/ dependent variable 
a     = constant 
b     = marginal effect 
X1, X2….Xn = Variabel bebas/ independent variable 

 



Sama seperti metode sebelumnya, teknik regresi ini lebih mudah digunakan dengan 

bantuan aplikasi umum, seperti Microsoft Excel dengan add-In Analysis ToolPak 

maupun alat bantu hitung statistik seperti SPSS atau EVIEWS. 

 

2.5.6. Permasalahan dalam Estimasi Pendapatan 

 Meskipun telah digunakan alat bantu dalam memprakirakan nilai pendapatan di 

masa mendatang, namun teknik-teknik di atas hanya sebagai bahan acuan dan 

masukan untuk mengetahui besaran nilai dalam angka. Permasalahan yang terkait 

dengan urgensi prakiraan pendapatan di lingkungan organisasi sektor public 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : faktor teknis, ekonomi, administratif, dan 

peran legislatif. Keempat faktor dirinci sebagai berikut (Mahmudi, 2010:44): 

i. Faktor teknis terkait dengan penggunaan teknik prakiraan yang paling tepat yang 

dapat dikuasai oleh pegawai pemerintah dan ketersediaan data yang memadai; 

ii. Faktor ekonomi terkait dengan turbulensi dan ketidakpastian ekonomi yang 

memperngaruhi prakiraan pendapatan; 

iii. Faktor administratif terkait dengan perubahan peraturan perundangan terkait 

yang mempengaruhi pendapatan, misalnya peraturan perundangan tentang 

pajak dan retribusi daerah, peraturan tentang alokasi dana perimbangan dari 

pemerintah pusat, dan perubahan undang-undang pajak. 

iv. Faktor peran legislatif terkait dengan penggunaan hak budget oleh dewan serta 

pelaksanaan fungsi legislasi terkait dengan anggaran.  

 

 
2.6. Penelitian Terdahulu 

Penelitian lain yang dilakukan Wafa (2011) yang berjudul Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pasuruan. Variabel bebas dalam penelitian ini dipilih jumlah penduduk dan 



pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel terikat yakni Pendapatan Asli Daerah. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan Ekonomi dengan tolok ukur besarnya 

Produk Domestik Regional Bruto ternyata tidak berpengaruh terhadap besarnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pasuruan dengan nilai probability. 0.669 > 

0.05. Sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap besarnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan dengan nilai t-hitung lebih besar 

dari t-table yakni 7,914 > 1,69. Sedangkan uji serempak (uji F) baik variabel 

pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan. Dengan nilai F-hitung > F-tabel (185,545>3,08). 

Dalam merepresentasikan fenomena ekonomi di Kabupaten Pasuruan variabel yang 

dipilih hanya dapat menjelaskan sebesar 78% (Nilai R-Square sebesar 0,779) dengan 

asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. 

 Penelitian lain dilakukan oleh Ariasih (2010) dengan judul Pengaruh Jumlah 

Penduduk dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta 

Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. Penelitian ini 

menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan menggunakan 4 (empat) variabel 

yakni jumlah penduduk, PDRB per kapita, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) serta kemandirian Keuangan Daeah 

Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah penduduk (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB (X3) namun tidak 

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). PDRB per kapita (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB (X3) namun tidak 

signifikan terhadap kemadirian keuangan daerah (Y). Sedangkan penerimaan PKB dan 

BBNKB (X3) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Nilai 

koefisien determinan diperoleh sebesar 0,942 yang diartikan bahwa model yang 



terbentuk dapat memberikan informasi sebesar 94,2%, sedangkan sisanya sebesar 

5,8% ditentukan oleh variabel lain diluar model.  

 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD Di Kabupaten Dan Kota Se-

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan penelitian yang diangkat oleh Rezania 

Sativa yang berusaha untuk membuktikan penelitian yang dilakukan Adolph Wagner 

tentang The Law of Ever Increasing State Activity (hukum tentang selalu meningkatnya 

kegiatan pemerintah) dibuktikan memiliki hubungan yang erat dengan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Variabel bebas yang dipilih yakni jumlah penduduk, pengeluaran 

pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi dengan variabel terikat yakni Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menemukan bahwa 

variabel  jumlah  penduduk  tidak berpengaruh  terhadap  Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) D.I Yogyakarta. Sedangkan pengeluaran  pemerintah  dan  pertumbuhan  

ekonomi menunjukkan  pengaruh  positif. Pengaruh inflasi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) menunjukkan  pengaruh  negatif. Secara keseluruhan keempat variabel 

diketahui mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan. 

 Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Santoso dan Rahayu pada tahun 2005 

dengan judul Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. 

Variabel bebas yang dipilih yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah 

Penduduk, dan Pengeluaran Pembangunan dengan variabel terikat Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Variabel makro 

(PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pembangunan) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. 

 

 

 



2.7. Kerangka Berpikir Penelitian 

 Pada subbab ini penulis memaparkan kerangka pikir penelitian yang menjadi 

dasar sekaligus alur berpikir dalam melihat pengaruh variabel yang menentukan 

Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya Informasi mengenai kerangka pikir penelitian 

dapat dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut. 

 

Gambar 2.2. : Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

                                             

 

                      

 

                                                                        

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                            

 

Sumber : Penulis, data diolah                                           



2.8. Hipotesis 

 Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga seara logis antara dua variabel 

atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris (Indriantoro, 

2002:73). Hipotesis dalam penelitian kuantitatif dikembangkan dari telaah teoretis 

sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan penelitian yang memerlukan 

pengujian secara empiris (indriantoro dan Supomo, 2002:73). Berdasarkan uraian pada 

bab sebelumnya mulai dari latar belakang hingga pemaparan hasil penelitian terdahulu, 

pada sub bab ini penulis membangun hipotesis yang bersifat dua arah. Hipotesis dua 

arah dipakai peneliti dikarenakan peneliti belum mengetahui secara pasti bagaimana 

arah hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga hipotesis disusun 

sebagai berikut : 

1. Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Diduga variabel Belanja Langsung Pemerintah Daerah (LDE) berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

3. Penduduk merupakan unit sosial yang pergerakannya sulit untuk diprediksi. 

Mendasarkan pada penelitian sebelumnya, diduga variabel jumlah penduduk 

pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

4. Secara bersama-sama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja 

Langsung Pemerintah Daerah (LDE) dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halaman ini sengaja dikosongkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pengukuran variabel, 

pengujian hipotesis, dan tahap pengujian model. Pemaparan tentang metode 

penelitian dirasakan penting bagi penulis untuk memberikan informasi mengenai 

rentang waktu penelitian, satuan yang digunakan, hingga alat yang digunakan dalam 

penarikan hasil penelitian. 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

 Seperti yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, penelitian ini berusaha 

untuk mengungkap permasalahan yang timbul khususnya permasalahan sosial dan 

dinamika keuangan daerah yang ada di SWP Gerbangkertosusila. Permasalah sosial 

yang cenderung sulit untuk diprediksi pola dan gejalanya di lingkungan masyarakat 

berbeda dengan permasalahan perekonomian yang dapat dilihat gejala dan pola 

perkembangannya dengan menggunakan data historis. 

Agar dapat memahami bagaimana pengaruh kelompok variable sosial 

kemasyarakatan dan kelompok variable ekonomi serta pengaruhnya terhadap PAD 

pada masing-masing daerah yang dipilih, maka penelitian ini menggunakan gabungan 

data time series dan cross section atau yang lebih dikenal dengan data panel. Menurut 

Gujarati (2012), keuntungan menggunakan data panel yakni : 

a. Teknik estimasi data panel dapat mengatasi heterogenitas, 



b. Dengan menggabungkan antara observasi time-series dan cross section, data 

panel memberi “lebih banyak informasi. Lebih banyak variasi, sedikit 

kolinieritas antarvariabel, lebih banyak degree of freedom, dan lebih efisien”, 

c. Data panel paling cocok untuk mempelajari dinamika perubahan, 

d. Data panel paling baik untuk mendeteksi dan mengukur dampak yang secara 

sederhana tidak bisa dilihat pada data cross-section murni atau time-series 

murni, 

e. Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit, dan  

f. Data panel dapat meminimumkan bias yang bisa terjadi jika kita 

mengaggregasi individu-individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam 

agregasi besar. 

Maka penelitian ini sangat relefan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran 

variable-variable penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik.  

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa timur Nomor 2 Tahun 2006 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur berdasarkan Perda 

Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur dan PP 

No.47/1996 tentang RTRW Nasional yang menerangkan bahwa per tahun 2006 ruang 

lingkup kabupaten/kota yang tergabung dalam GKS-Plus telah mengalami 

pertambahan dari 7 kabupaten/kota menjadi 12 kabupaten/kota. Selain itu rentang 

waktu penelitian ini masuk dalam kategori ruang GKS-Plus. Sehingga untuk peneliti 

pada subbab ini berkewajiban untuk membuat batasan penelitian. 



 Batasan penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan variabel-variabel yang 

masuk dalam penelitian dan menghindarkan dari kesalahpahaman pembaca. Sehingga 

ruang lingkup penelitian yang diambil hanya pada lingkungan Gerbangkertosusila. 

Kabupaten/kota yang masuk dalam lingkungan Gerbangkertosusila, antara lain : 

Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota 

Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan. 

 Rentang waktu yang diambil untuk mendukung asumsi dan juga intepretasi 

atas hasil penelitian nantinya yakni selama kurun waktu tahun 2003 hingga 2012 

dengan menggunakan data tahunan. 

 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

Menurut Kuncoro (2003:124) jenis data diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni 

data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diukur dalam 

suatu skala numerik (angka) yang dapat dibedakan menjadi: 

a. Data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak antara dua titik pada skala 

yang sudah diketahui; dan 

b. Data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. 

sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala 

numerik. 

 Sedangkan sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi sumber 

data primer dan sumber data sekunder (Purhantara, 2010:79) sebagai berikut: 



a) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam 

hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan 

instrumen-instumen yang telah ditetapkan.  

b) Data Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur 

organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain 

sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. 

Sedangkan, sumber data dalam penelitian ini memakai data sekunder yang diperoleh 

dari publikasi statistik Kabupaten/Kota dalam Angka pada setiap Kota/kabupaten yang 

menjadi anggota dari Gerbangkertosusila yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistitk 

Provinsi Jawa Timur. 

 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. Bila 

dilihat dari sumbernya, maka pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

sumber data sekunder. Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian 

ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka dari literatur Badan Pusat Statistik 

(BPS) masing-masing daerah, publikasi jurnal penelitian terdahulu, publikasi media 

cetak yang dapat dijadikan sebagai dasar penjelasan dan dukungan atas fenomena 

yang terjadi. Sebagai dasar dalam menambah khasanah pengetahuan situasi terkini 

dalam penelitian dipilih media komunikasi baik cetak maupun elektronik. Secara 

Spesifik Publikasi terkait yang menjadi rujukan antara lain: 

 



1) Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2012/2011 

2) Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2010/2009 

3) Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2008/2007 

4) Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2006/2005 

5) Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2004/2003 

6) Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2013, Statistik Jumlah Penduduk 

7) Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2012, Statistik Jumlah Penduduk 

8) Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2011, Statistik Jumlah Penduduk 

9) Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2010, Statistik Jumlah Penduduk 

10) Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2009, Statistik Jumlah Penduduk 

11) Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2008, Statistik Jumlah Penduduk 

12) Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2007, Statistik Jumlah Penduduk 

13) Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2006, Statistik Jumlah Penduduk 

14) Buklet Statistik Daerah Kabupaten/Kota 

 

3.5.  Pengukuran Variabel 

3.5.1. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah construct yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk 

memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena (Indriantoro 

dan Supomo, 2002:63). Variable penelitan dalam laporan ini antara lain Pertumbuhan 

Ekonomi, Belanja Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli 

Daerah. Singkatnya dalam penelitian kuantitatif terdapat dua variabel inti yang menjadi 

tolok ukur dan pembuatan model yaitu : 

 

 

 



a. Variable Tergantung (dependent variable) 

Merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

independen (Indriantoro dan Supomo, 2002:63). Variabel tergantung dalam 

penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

b. Variable Bebas (Independent variable) 

Merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang 

lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:63). Dalam Penelitian ini, yang tergolong 

sebagai variabel bebas yakni Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah 

Daerah, dan Jumlah Penduduk 

 

3.5.2  Analisis Regresi Panel 

  Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, pada sub bab ini peneliti 

membentuk estimasi model dalam menjelaskan fenomena ekonomi dan sosial 

kemasyarakatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara sederhana, estimasi 

model yang dibentuk sebagai berikut: 

 

Yit = α + βXit + e 

 

Keterangan notasi: 

Y : variabel tergantung pada unit penelitian 

α : konstanta, intercept model regresi; 

β : koefisien slope atau koefisien arah; 

X : variabel bebas pada unit obsevasi. 

3.5.3. Definisi Operasional 



 Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel 

yang dapat diukur. Defini operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengoperasionalkan contruct, sehingga memungkinkan bagi peneliti 

yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik (Indriantoro dan Supomo, 

2002:69). Definisi variabel yang menjadi objek penelitian ini antara lain: 

 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

diartikan sebagai total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah 

(regional) tertentu dalam waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah 

bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode 

tertentu. Satuan dari variabel ini yakni persen (%) yang merupakan nilai 

pertumbuhan PDRB (adhb) tahun berjalan dibandingkan dengan nilai PDRB 

adhb tahun lalu, dinotasikan sebagai berikut: 

 

                 

    

b. Belanja Langsung 

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada pasal 36 ayat (3) menyebutkan belanja langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang 

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan. Satuan dari variabel ini yakni persen (%) yang merupakan nilai 

% PDRB (adhb)    =         (PDRBt – PDRBt-1) 

                                                PDRBt-1 

                                      



pertumbuhan Belanja Langsung (DE) tahun berjalan dibandingkan dengan nilai 

Belanja Langsung (DE) tahun lalu, dinotasikan sebagai berikut: 

 

           

                 

c. Jumlah Penduduk 

merupakan jumlah individu yang terdaftar resmi dan bertempat tinggal pada 

wilayah tertentu dalam periode tertentu yang dibuktikan dengan kepemilikan 

identitas resmi dari instansi terkait. Satuan dari variabel ini yakni persen (%) 

yang merupakan nilai pertumbuhan penduduk tahun berjalan dibandingkan 

dengan nilai penduduk tahun lalu, dinotasikan sebagai berikut: 

 

       

 

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Badan Pusat Statistik (2011), Pendapatan Asli Daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan 

dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai 

kegiatannya. Satuan yang dipakai untuk variabel ini adalah persentase (%) 

yang merupakan nilai pertumbuhan PAD tahun berjalan terhadap PAD tahun 

lalu, dinotasikan sebagai berikut: 

 

% Jumlah Penduduk (POP)    =  (Penduduk t – Penduduk t-1) 

                                                                  Penduduk t-1 

                                      

% Belanja Langsung (DE)    =          (DEt – DEt-1) 

                                                                DEt-1 

                                      



         

 

3.6.  Uji Signifikansi 

 Sebagai salah satu wujud tanggungjawab yang dibawa oleh peneliti mengenai 

validitas, keakuratan dan kesesuaian model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti 

kepada pembaca, maka penelitian ini tidak akan terlepas dari Pengujian Signifikansi 

variabel baik secara individual maupun secara bersama-sama. Tujuan dari pengujian 

adalah untuk memberikan informasi atas variabel prediktor yang memiliki pengaruh 

terhadap variabel respon :  

a. Uji Signifikansi Seluruh Koefisien Regresi Secara Serempak (F-test) 

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau Uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk 

melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama 

terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat 

baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, (Ho di tolak H1 

diterima). 

 

b. Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Parsial (t-test) 

Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. 

Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan 

melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan Uji 

F di atas. 

% Pendapatan Asli Daerah (PAD)    =      (PAD t – PAD t-1) 

                                                                           PAD t-1 

                                      

http://statistikian.blogspot.com/2012/11/one-way-anova-dalam-spss.html
http://statistikian.blogspot.com/2012/10/variabel-penelitian.html
http://statistikian.blogspot.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
http://statistikian.blogspot.com/2012/08/membuat-r-tabel-dalam-excel.html


c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Pada tahapan uji ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian dan kemampuan 

data dalam menjelaskan fenomena ekonomi yang dteliti. Rentang pengujian yakni 

antara 0 dan 1 (0<R2<1). Intepretasinya yakni nilai output R2 (R-Squared) apabila 

semakin mendekati angka 1, maka model tersebut dapat menjelaskan sepenuhnya 

fenomena yang diteliti, sedangkan kemampuan variabel lain yang tidak termasuk 

dalam objek penelitian tidak mempunyai celah pengganggu.  

 

3.7.  Uji Asumsi Klasik 

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan 

konsisten. Setidaknya terdapat 5 (lima) langkah dalam menerapkan uji asumsi klasik 

untuk memperoleh model regresik yang BLUE ( Best Linier Unbiased Estimator). 

Selanjutnya tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

a) Uji Non-Multikolinieritas 

Pada tahap uji ini digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier antar 

variabel bebas dalam model. Untuk dapat mengetahui ada aatau tidaknya 

hubungan linier pada masing-masing variabel bebas dapat terlihat dari 

besarnya nilai koefisien korelasi dengan batasan toleransi sebesar 0,8. Jika 

nilai korelasi masing-masing variabel lebih besar dari 0,8 maka terdapat 

multikolinieritas 

b) Uji Non-Heteroskedasitas 

Pada tahap uji ini digunakan untuk melihat semua gangguan (nilai residual) 

yang muncul dalam model regresi tidak memiliki varians yang sama. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang tanpa memiliki heteroskedasitas 



atau dapat dikatakan bahwa model regresi harus mengandung 

homokedastisitas. 

c) Uji Non-Autokorelasi  

Menurut Sudradjat (1988) autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi 

yang terjadi di antara antara anggota observasi yang terletak berderetan secara 

series dalam bentuk waktu (jika datanta time series) atau korelasi antara 

tempat yang berderet/berdekatan kalau datanya cross-sectional”. Autokorelasi 

dapat dilihat dengan membandingkan nilai Durbin-Watson dengan batasan 

signifikansi, jumlah sample dan jumlah variabel bebas. 

d)  Uji Normalitas 

Pada tahap selanjutnya yakni uji normalitas digunakan untuk meihat apakah 

variabel terikat maupun variabel bebas terdistribusi normal ataukah tidak. 

Beberapa literatur mengatakan uji ini tidak wajib dilakukan hanya jika jumlah 

variabel dalam penelitian sudah lebih dari n>30. Uji ini dapat dilakukan dengan 

melihat tampilan grafik Histogram maupun grafik Normal P-Plot of Regression 

Standardized Residual. 

e) Uji Linieritas 

Pada tahapan uji ini difungsikan untuk melihat apakan standar residual dengan 

prediksinya berbentuk pola tertentu atau tidak. Uji ini dapat dilihat dengan 

menggunakan alat bantu hitung SPSS yakni dengan melihat output dari 

scatterplot. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur dalam Pasal 1 ayat 26 

menjelaskan Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat SWP adalah 

suatu wilayah dengan satu dan atau semua kabupaten/kota-perkotaan didalamnya 

mempunyai hubungan hirarki yang terikat oleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana 

perhubungan darat, dan atau yang terikat oleh sistem jaringan sungai atau perairan 

sebagai prasarana perhubungan air. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya bahwa SWP Gerbangkertosusila merupakan sebuah akronim dari 

kumpulan beberapa kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur.  

Gagasan pembentukan Gerbangkertosusila berdasarkan pada Perda Provinsi 

Jawa Timur No. 4 Tahun 1996 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Provinsi Jawa Timur dan PP. No. 47 Tahun 1996 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional, dimana pembentukan wilayah ini bertujuan untuk mewujudkan 

pemerataan pembangunan antar daerah. Kota Surabaya terpilih menjadi pusat kota 

pada GKS sekaligus sebagai salah satu kawasan metropolitan terbesar kedua. 

Setidaknya berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Jawa Timur terdapat 9 (sembilan) Satuan Wilayah Pembangunan 

(SWP) yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan fungsi masing-masing. 

Kabupaten/Kota yang tergabung dalam SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) 

mencakup 7 (tujuh) wilayah administrasi, dimana 6 kabupaten/kota berada di wilayah 

Pulau Jawa, sedangkan 1 wilayah administrasi berada di Pulau Madura. Total luas 



wilayah GKS mencapai ± 5.925.843 km2  dengan Kabupaten Lamongan yang memiliki 

luas wilayah terbesar, sedangkan wilayah administrasi paling kecil berada di Kota 

Mojokerto dengan luas wilayah ±16,46 km2. Selengkapnya wilayah administrasi yang 

masuk dalam lingkup GKS sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1: Luas Wilayah dan Jumlah Kepadatan Wilayah per 
Km2 

 

No. 
Daerah 

Adminstrasi 

Luas (km2) 

2010 

Kepadatan 

Penduduk (/km2) 

2010 

1 Kabupaten Gresik 1.192 987 

2 Kabupaten Bangkalan 1.144 793 

3 Kabupaten Mojokerto 835,93 1.227 

4 Kota Mojokerto 16,46 7.302 

5 Kota Surabaya 333,063 8.303 

6 Kabupaten Sidoarjo 591,59 3.282 

7 Kabupaten Lamongan 1.812,80 650 

TOTAL 5.925.843 1.538 

Sumber : Badan Pusat Statistik RI,  2011 

 

4.1.1. Kondisi Geografis  

Wilayah administrasi Gerbangkertosusila (GKS) masuk dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Timur. Enam kabupaten kota terletak di Pulau Jawa dan satu kabupaten 

terletak di Pulau Madura. Ruang Wilayah Gerbangkertosusila (GKS) sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Laut Jawa 

Sebelah Timur  : Selat Madura 

Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang 

Sebelah Barat  : Kabupaten Jombang 

 



Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan secara umum karakteristik 

masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten Gresik wilayahnya merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian 2-12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan 

Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Kabupaten 

kedua yakni Kabupaten Bangkalan yang berada di paling Barat Pulau Madura lebih 

memilki banyak wilayah pantai daripada wilayah lainnya. Kabupaten Bangkalan 

merupakan akses paling mudah ditempuh menggunakan jalur laut dengan Kapal Ferry 

maupun jalur darat via Jembatan Suramadu.  

Kabupaten Mojokerto secara geografis tidak berbatasan dengan pantai, hanya 

berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya. Disamping itu wilayah Kabupaten 

Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto yang menyandang predikat kawasan 

pemerintahan dengan luas lahan tersempit sekaligus terpadat di Indonesia yang 

terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya, Kota Surabaya 

sebagai pusat pelayanan GKS berjenis Kota pantai dengan wilayah dataran rendah 

antara 3-6 m di atas permukaan laut. Daerah berbukit, di Surabaya bagian selatan 20-

30 m di atas permukaan laut. Kota selanjutnya yakni Kabupaten Sidoarjo terletak 

diketinggian 3-10 m yang berada dibagian tengah dan berair tawar, 29,99 persen 

bertinggian 0-3 meter berada disebelah timur dan merupakan daerah pantai dan 

pertambakan, 29,20 persen terletak diketinggian 10-25 meter berada dibagian barat.  

Kabupaten terakhir yang masuk dalam wilayah Gerbangkertosusila paling Utara 

yakni Kabupaten Lamongan. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka 

wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km2, apabila dihitung 

12 mil dari permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari 

ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten 

Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 

meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 



4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Selanjutnya untuk 

melengkapi dan mengetahui letak pasti masing-masing kabupaten, tertampil pada 

gambar 4.1 berikut : 

 

Gambar 4.1 : Peta Wilayah Gerbangkertosusila  

 

Sumber : wikipedia,  

 

4.1.2. Potensi Pariwisata 

Potensi wisata yang dimiliki oleh tiap daerah memag sangat berbeda 

tergantung kondisi lokasi dan juga kreatifitas daerah dalam mengelola sumber-sumber 

penerimaan daerah. Potensi pariwisata dapat berasal dari wisata alam, wisata buatan, 

pusat bisnis dan perbelanjaan hingga wisata religi. Lebih lengkap pada subbab ini 

penulis menguraiakan secara umum potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing 

daerah. 



Kabupaten Gresik yang berada di ujung utara berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Lamongan, potensi wisata alam lebih banyak yakni Pulau Bawean. Selain 

itu wisata religi dan Wisata Tradisi Rebo Wekasan juga masih berlanjut. Kabupaten 

Selanjutnya yakni Kabupaten Mojokerto, wilayah Trowulan adalah daya tarik utama 

wisata sejarah di kabupaten ini, karena terdapat puluhan candi peninggalan Kerajaan 

Majapahit, makam raja-raja Majapahit, serta Pendopo Agung yang diperkirakan berada 

tepat di pusat istana Majapahit. Kawasan pegunungan di selatan juga merupakan 

kawasan wisata andalan, di antaranya Wisata Arung Jeram dan Lokasi Outbound 

Training OBECH Wilderness Experience, Pemandian Air Panas di Tosari dan vila-vila 

peristirahatan di Pacet. Selanjutnya yakni Kota Mojokerto yang didaulat sebagai kota 

dengan wilayah administrasi terkecil. Aktivitas perekonomian banyak mendapat 

pengaruh dari Kota Surabaya yakni perdagangan. Adapun komoditas yang 

diperdagangkan pada umumnya merupakan barang-barang hasil produksi industri 

pengolahan, terutama industri pengolahan tekstil, barang kulit, dan alas kaki .  

Kota Surabaya merupakan pusat segala bentuk kegiatan perekonomian mulai 

dari pusat perdagangan hingga pusat bisnis. Selain sebagai pusat kawasan bisnis dan 

perkantoran, Kota Surabaya juga melengkapi diri sebagai pusat tujuan wisata alam 

dan edukasi yang berada di pusat kota seperti Kebun Binang Surabaya dan Wisata 

Alam Hutan Mangrove Wonorejo. Wilayah terdekat Surabaya yakni Kabupaten 

Sidoarjo yang kurang memilki potensi wisata namun banyak ditopang kegiatan sektor 

industri dan perhotelan. Meskipun di Sidoarjo tidak terdapat banyak kegiatan 

pariwisata karena kurangnya obyek wisata yang ada, akan tetapi masih tersedia hotel 

dan penginapan. Hotel-hotel yang ada di Sidoarjo lebih banyak digunakan sebagai 

tempat transit bagi para pengguna jasa angkutan udara Juanda sambil menunggu 

keberangkatan pesawat. Sehingga lokasi hotel berbintang, pra bintang berada di 

kecamatan Sedati sesuai dengan lokasi bandara Juanda. Pada tahun 2008 di Sidoarjo 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tosari,_Pasuruan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pacet


terdapat 27 buah hotel dan penginapan, 11 diantaranya beraa di kecamatan Waru 

yang terdiri dari 7 Melati, dan 4 penginapan, sedangkan 3 melati dan 1 penginapan 

berada di Kec. Gedangan, sisanya 1 Hotel Berbintang 6 melati dan penginapan di Kec. 

Sedati.  

Kabupaten Terakhir dalam ruang wilayah Gerbangkertosusila yakni Kabupaten 

Lamongan. Kunjungan wisata tercatat sejumlah 45.251 orang pada tahun 2011. Pada 

tahun bersangkutan pula dilaporkan kunjungan objek wisata yang banyak diminati 

yakni wisata religi Musium Sunan Drajad yang meningkat sebesar 1,96%. Sedangkan 

objek wisata yang menjadi andalan kabupaten ini yakni Wisata Bahari Lamongan 

(WBL) mengalami penurunan sebesar 16,37% dan wisata lainnya yakni Wisata 

Mazoola juga mengalami penurunan sebesar 29,17%. 

 

4.1.3. Kondisi Perekonomian dan Keuangan Daerah  

Hingga akhir tahun 2012, Pajak Daerah masih menjadi salah satu pos yang 

menjadi sumber pendapatan utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota 

Surabaya sebagai pusat pelayanan Gerbangkertosusila pada tahun 2012 perolehan 

PAD mencapai Rp 1,4 Trilyun. Selanjutnya Kabupaten Sidoarjo menduduki perolehan 

PAD terbesar kedua di wilayah Gerbangkertosusila sebesar Rp 597 Milyar. Sedangkan 

Kabupaten Gresik berada pada urutan ketiga terbesar dengan perolehan PAD pada 

tahun 2012 sebesar Rp 427 Milyar Perolehan PAD paling kecil berada di Kota 

Mojokerto yang hanya mencapai nilai Rp 48 Milyar . Rata-rata atas PAD di wilayah 

GKS hanya pada tahun 2012 mencapai Rp 384 Milyar. Besarnya nilai rata-rata PAD 

memang tidak dapat mencerminkan kinerja pada satuan wilayah ini dibandingkan jika 

dilihat dari nilai kontribusi masing-masing pos terhadap Pendapatan Daerah.  



Nilai kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah, PAD Kabupaten 

Bangkalan hanya berkontribusi sebesar 5,85%, sedangkan Kota Surabaya dan 

Kabupaten Sidoarjo masing-masing mencapai angka 39,01% dan 30,02% terhadap 

Pendapatan Daerahnya dengan rata-rata kontribusi kepada Pendapatan Daerah 

khusus untuk wilayah Gerbangkertosusila sebesar 17,87% pada tahun anggaran 2012. 

Sedangkan jika dilihat pada nilai pertumbuhan PAD selama kurun waktu 2009-2012, 

kabupaten/kota yang menduduki pertumbuhan PAD terbesar mayoritas berada pada 

wilayah lingkar industri dan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten 

Sidoarjo adalah kabupaten yang mencatat pertumbuhan PAD terbesar pada peralihan 

2010-2011 sebesar 197%, disusul Kabupaten Mojokerto dengan nilai realisasi PAD 

151,84% pada peralihan tahun 2010-2011, sedangkan pada posisi terbesar ketiga 

berada pada Kota Surabaya pada peralihan tahun 2010-2011 sebesar 111,22%. 

Sedangkan penurunan realisasi PAD terbesar ada pada Kabupaten Sidoarjo pada 

tahun APBD 2009-2010 sebesar -42,83%. Kabupaten Mojokerto berada pada urutan 

kedua terbesar dalam penurunan realisasi PAD pada tahun APBD 2011-2012 sebesar 

-32,35%. Sedangkan pada urutan ketiga terbesar berada di Kota Surabaya pada tahun 

APBD 2011-2012 -23,51%. Selanjutnya informasi mengenai realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) untuk tahun 2012 pada Satuan Wilayah Pembangunan 

Gerbangkertosusila dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.   

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.2 : Nilai Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada SWP 
Gerbangkertosusila Tahun 2010 - 2012 (Dalam Jutaan Rupiah) 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2013 

 

 Belanja Daerah merupakan salah satu rujukan dalam melihat program dan 

kegiatan pemerintah daerah sebagai perwujudan peran serta dalam usaha 

pembangunan daerah. Pada tahun pelaporan APBD 2012 terlihat bahwa mayoritas 

kabupaten/kota di ruang wilayah Gerbangkertosusila perbandingan antara nilai Belanja 

Tidak Langsung dengan Belanja Langsung terpaut cukup jauh. Dari 7 Kabupaten/kota 

hanya 2 kota yang melaporkan realisasi Belanja Langsung lebih besar dibandingkan 

dengan Belanja Tidak Langsung. Kota Surabaya malaporkan pada tahun 2012 nilai 

Belanja Langsung terpaut lebih besar Rp 555 Milyar terhadap nilai Realisasi Belanja 

Tidak Langsung atau dengan nilai sebesar Rp 2,2 Trilyun. Selanjutnya Kota Mojokerto 

terpaut Rp 48 Milyar atau sebesar Rp 268 Milyar.  
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Gambar 4.2 : Perbandingan Belanja Tidak Langsung (IDE) dan Belanja Langsung 
(DE) Pada SWP Gerbangkertosusila Tahun 2012 (Dalam Jutaan 
Rupiah) 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012 

 

 

4.1.5. Kondisi Kependudukan 

 Jumlah penduduk yang bermukim pada masing-masing kabupaten/kota yang 

ada. Hingga pertengahan tahun 2012 dilaporkan bahwa mayoritas penduduk yang 

bermukim lebih memiliki kecenderungan berada pada wilayah yang memiliki potensi 

industri yang notabene masih berupa industri yang padat karya. Kota Surabaya 

menjadi salah satu tujuan kaum pendatang untuk sekedar berspekulasi dalam 

memperbaiki taraf hidup dan tingkat pendapatan. Jumlah penduduk di Kota Surabaya 

sebagai pusat pelayanan GKS tercatat tahun 2012 sebesar hampir 2,7 Juta jiwa 

dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,54% per tahun menjadi 

kota favorit tujuan kaum urban baik sebagai tempat bekerja maupun tempat rekreasi. 

Namun, berdasarkan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur bahwa 

Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi di 

SWP Gerbangkertosusila sebesar 1,84% per tahun, sedangkan pertumbuhan 
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penduduk terendah berada di pesisir utara Provinsi Jawa Timur yakni Kabupaten 

Lamongan sebesar 0,38% per tahun. Selanjutnya informasi mengenai jumlah 

penduduk untuk tahun 2012 pada Satuan Wilayah Pembangunan Gerbangkertosusila 

dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini.   

 

Gambar 4.3. : Jumlah Penduduk Pada SWP Gerbangkertosusila Tahun 2010-2012 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2012  

 

4.2. Hasil Analisis Model 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

 Pada tahap selanjutnya yakni melihat bagaimana pengaruh antar variabel 

terhadap variabel bebas. Variabel bebas yakni Produk Domestik Regional Bruto 

(adhb), Belanja Langsung (DE) pemerintah kabupaten/kota, dan Jumlah Penduduk. 

Dalam penelitian ini alat bantu hitung yang digunakan yakni SPSS v.15. Setelah 

melalui beberapa tahap dalam pengolahan data, maka nilai masing-masing output 

dapat ditampilkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.2: Nilai Rata-rata masing-masing variabel 

 

Sumber : penulis, data diolah 

 

Sebelum masuk pada model regresi yang dibentuk, ada baikknya melihat 

bagaimanakah rerata masing-masing variabel yang menjadi objek penelitian ini. Output 

SPSS menunjukan bahwa nilai pertumbuhan PAD selama 9 Tahun pada SWP 

Gerbangkertosusila secara rerata berkisar antara 2,09%, sedangkan pada Produk 

Domestik Regional Bruto (adhb) nilai pertumbuhan rerata berkisar antara 1,68%, Nilai 

pertumbuhan Belanja Daerah pemerintah daerah selama 9 tahun berkisar antara 

1,59%, sedangkan jumlah penduduk dengan pertumbuhan rerata paling besar 

mencapai angka 2,52%. 

  

4.2.2. Intepretasi Model  

Hubungan yang terbentuk antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat 

ditulis sebagai berikut : 

Y = 1,522*PDRB + 0,878*DE + 0,042*POP 

 

Model regresi diatas dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan PDRB (adhb) 

sebesar 1%, maka akan mengakhibatkan kenaikan nilai PAD sebesar 1,522% dengan 

Descriptive Statisticsb
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mengganggap variabel lain tetap, ceteris paribus. Pengaruh yang diberikan Belanja 

Langsung bagi PAD yakni apabila terjadi kenaikan 1% nilai Belanja Langsung, maka 

akan mengakhibatkan kenaikan PAD sebesar 0,878% dengan menjaga variabel lain 

tetap, ceteris paribus. Sedangkan Jumlah penduduk apabila mengalami kenaikan 

sebesar 1% akan mengakhibatkan kenaikan nilai PAD sejumlah 0,042% dengan 

mengganggap variabel lain tetap, ceteris paribus. 

 

4.2.2. Uji t dan Uji F 

 Selanjutnya untuk melihat tingkat signifikansi masing-masing variabel secara 

individual/parsial dapat menggunakan uji t. Nilai uji t masing-masing variabel 

ditambilkan sebagai berikut. 

 

Tabel 4.3: Uji t Variabel Bebas  

 

Sumber: Data diolah, penulis 

 

Terlihat bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai yang berbeda-beda, pada 

kolom Sig. Digunakan sebagai acuan. PDRB (adhb) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap PAD dengan arah hubungan yang positif Belanja Langsung memiliki 

pengaruh signifikan terhadap PAD dengan arah hubungan positif. Sedangkan variabel 

Coefficientsa,b

1,522 ,717 ,242 2,123 ,038

,878 ,281 ,362 3,121 ,003

,042 ,049 ,097 ,853 ,397

PDRB

DE

POP

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PADa. 

Linear Regression through the Originb. 



jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap PAD dengan nilai 

sig. > derajat keyakinan (α=5%). Pengaruh hubungan yang positif diartikan jika ruas 

kanan (variabel bebas) mengalami kenaikan, maka ruas kiri (variabel terikat) akan 

mengalami kenaikan juga, sebaliknya jika yang dihasilkan adalah arah hubungan yang 

negatif berarti ketika variabel bebas mengalami kenaikan, maka nilai variabel terikat 

akan mengalami penurunan. 

 

Tabel 4.4: Nilai Uji F Variabel Bebas 

 

Sumber : data diolah, penulis 

 Pada tahap selanjutnya yakni Uji F, yang difungsikan untuk melihat bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi 

variabel terikat. Dalam Tabel 4.3 kolom Sig. Terlihat bahwa hasil Sig. Menunjukan 

angka 0,001 dimana angka tersebut masih dalam batas tolerasi sebesar 5% atau 

dengan kata lain seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah. 

 

 

 

ANOVAc,d

2,791 3 ,930 6,675 ,001a

8,363 60 ,139

11,154b 63

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: POP, PDRB, DEa. 

This total sum of  squares is not corrected for the constant because the constant  is

zero for regression through the origin.

b. 

Dependent Variable: PADc. 

Linear Regression through the Origind. 



4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Pada tahap uji ini digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier antar 

variabel bebas dalam model. Untuk dapat mengetahui ada aatau tidaknya hubungan 

linier pada masing-masing variabel bebas dapat terlihat dari besarnya nilai koefisien 

korelasi dengan batasan toleransi sebesar 0,8. Jika nilai korelasi masing-masing 

variabel lebih besar dari 0,8 maka terdapat multikolinieritas 

 

Tabel 4.5: Variance Inflating Factor 

 

Sumber: data diolah, penulis 

 

Multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan nilai VIF (VarianceInflatingFactor). 

Batasan uji yang digunakan yakni, bila nilai VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Terlihat dalam tabel 4.4 semua nilai VIF pada tabel Coefficients 

menunjukkan angka kurang dari 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang baik karena 

tidak terjadi korelasi antar variabel independen (non-multikolinearitas). Hasil uji 

ditampilkan sebagai berikut. 

 

 

Coefficientsa,b
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Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  PADa. 
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Tabel 4.6: Koefisien Korelasi 

 

Selain dengan menggunakan VIF, multikolinieritas dapat dilihat dengan menggunakan 

nilai korelasi dari output SPSS yang ditampilkan pada tabel 4.5 diatas. Terlihat bahwa 

masing-masing variabel nilai keeratan hubungan antar variabel bebas jauh kurang dari 

angka 0,8 atau 80% 

b. Uji Autokorelasi 

Menurut Sudradjat (1998) autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi 

yang terjadi di antara antara anggota observasi yang terletak berderetan secara series 

dalam bentuk waktu (jika datanta time series) atau korelasi antara tempat yang 

berderet/berdekatan kalau datanya cross-sectional”. Autokorelasi dapat dilihat dengan 

membandingkan nilai Durbin-Watson dengan batasan signifikansi, jumlah sample dan 

jumlah variabel bebas. Hasil uji ditampilkan sebagai berikut. 
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Tabel 4.6: Nilai Uji Durbin-Watson Test 

 

Sumber : data diolah, penulis 

 

Nilai Durbin-Watson sebesar 2,448  akan dibandingkan dengan nilai t-tabel statistik 

Durbin-Watson yang memiliki signifikansi 5%, dengan jumlah sampel sebesar n=63 

dan jumlah variabel independen berjumlah k=3. Oleh karena nilai ini lebih besar dari 

batas atas (du) 1,689 dan pengurang dari 4-du menghasilkan angka 2,269. Sehingga 

perbandingan baik antara DW test > du, dan nilai DW test > nilai (4-du) maka dapat 

disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas dan Uji Linieritas 

Pada tahap uji ini digunakan untuk melihat semua gangguan (nilai residual) 

yang muncul dalam model regresi tidak memiliki varians yang sama. Model regresi 

yang baik adalah model regresi yang tanpa memiliki heteroskedasitas atau dapat 

dikatakan bahwa model regresi harus mengandung homokedastisitas. 

Pada tahapan uji ini difungsikan untuk melihat apakan standar residual dengan 

prediksinya berbentuk pola tertentu atau tidak. Uji ini dapat dilihat dengan 

menggunakan alat bantu hitung SPSS yakni dengan melihat output dari scatterplot. 
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Dependent Variable:  PADc. 

Linear Regression through the Origind. 



Gambar 4.4: Hasil Scatterplot 

__ 

Sumber: data diolah, penulis 

 

Berdasarkan tampilan gambar 4.1 diatas, terlihat dalam grafik 

Scatterplot bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar 

baik dalam daerah diatas maupun daerah dibawah angka nol pada 

sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pada 

penelitian ini telah memenuhi syarat untuk menjadi model yang 

baik karena merupakan model yang homoskedastisitas. 
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d. Uji Normalitas 

Secara umum pada tahap uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data 

yang diperoleh di lapangan telah terdistribusi normal dan sesuai dengan teori yang 

ada. Hasil uji tertampil dalam gambar 7 berikut. 

 

Gambar 4.5: Grafik Histogram dan Normal P-P Plot 

Regresssion Standardized Residual 

 

Sumber: data diolah, penulis 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 grafik Histogram maupun grafik Normal P-Plot of 

Regression Standardized Residual dapat disimpulkan bahwa grafik histogram 

memberikan pola distribusi yang normal. Sedangkan pada grafik normal plot, terlihat 

titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model 

regresi tidak menyalahi asumsi normalitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi dalam penelitian telah memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang baik 

karena merupakan model regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. 
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4.3. Pembahasan 

4.3.1. Hubungan Produk Dometik Regional Bruto (adhb) Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, PDRB menginformasikan 9 

(sembilan) sektor perekonomian pada daerah tertentu. Sektor-sektor kegiatan tersebut 

dapat disederhanakan dalam 3 (tiga) kegiatan utama yakni sektor primer (pertanian 

dan pertambangan; penggalian); sektor sekunder (industri pengolahan; listrik, gas dan 

air bersih; konstruksi); dan sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran; 

pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa-

jasa). Sektor primer lebih menitik-beratkan pada pemanfaatan kandungan sumber-

sumber daya alam yang dimiliki tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Sedangkan 

pada sektor sekunder merupakan tahap lanjut dari sektor primer maupun dari sektor 

sekunder sendiri, dimana sumber daya alam yang diperoleh (input) akan melewati 

proses pengolahan menjadi barang yang telah memiliki tambahan nilai manfaat dan 

siap di konsumsi. Terakhir pada sektor tertier merupakan kegiatan yang produksinya 

(output) tidak dalam bentuk barang yang berwujud. 

 Berdasarkan hasil pengujian yang penulis lakukan khususnya mengenai 

hubungan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB adhb) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam SWP Gerbangkertosusila menghasilkan 

hubungan yang signifikan dengan sifat hubungan yang positif. Pengaruh variabel 

PDRB ini diprediksi akan berdampak menaikan nilai PAD sebesar 1,522% hanya jika 

nilai PDRB tahun berjalan mengalami pertumbuhan sebesar 1% dari tahun lalu, ceteris 

paribus. Selain itu berdasarkan hasil perhitungan menjelaskan dari 3 variabel yang 

menjadi penentu naik turun dan pengaruh atau tidaknya terhadap nilai PAD yakni 

PDRB menjadi yang paling signifikan dibandingkan dengan 2 variabel lainnya. 



Hal ini disebabkan oleh mayoritas kabupaten/kota dari SWP 

Gerbangkertosusila jika dilihat dari nilai dan pergerakannya dalam PDRB banyak 

didominasi pada sektor sekunder dan tersier, dimana sektor sekunder ini terdapat 

aktivitas lanjut atas pengolahan input baik dari sektor sekunder itu sendiri maupun 

sektor primer. Sedangkan kabupaten/kota yang telah masuk dalam koridor 

perekonomian sektor tersier dapat diartikan kapasitas dan kualitas atas komoditas 

yang ditawarkan lebih detail dengan nilai tambah yang jauh lebih besar daripada sektor 

primer yang hanya memanfaatkan tanpa memberi nilai tambah atas sumber-sumber 

daya alam yang diperoleh. Sektor perdagangan, hotel dan restoran mayoritas menjadi 

penyumbang terbesar pada kabupaten/kota pada tahun 2012 antara lain Kabupaten 

Gresik dengan nilai 50,23% dari PDRB; Kota Mojokerto sebesar 40,17% dari PDRB; 

dan Kota Surabaya sebesar 43,90% dari PDRB.  

Sedangkan penelitian lainnya yang memiliki lingkup yang lebih kecil yakni 

berlokasi di Kabupaten Pasuruan oleh Wafa (2011) dengan berjudul Pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pasuruan memiliki hasil yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian 

yang penulis lakukan dengan lingkup kabupaten/kota yang berkarakteristik lebih 

heterogen. Wafa (2010) menyimpulkan bahwa pertumbuhan Ekonomi dengan tolok 

ukur besarnya Produk Domestik Regional Bruto ternyata tidak berpengaruh terhadap 

besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pasuruan dengan nilai 

probability. 0.669 > 0.05. Sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan 

terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan dengan nilai 

t-hitung lebih besar dari t-table yakni 7,914 > 1,69. Sedangkan uji serempak (uji F) baik 

variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk mempengaruhi jumlah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan. Dengan nilai F-hitung > F-tabel 

(185,545>3,08). Dalam merepresentasikan fenomena ekonomi di Kabupaten Pasuruan 



variabel yang dipilih hanya dapat menjelaskan sebesar 78% (Nilai R-Square sebesar 

0,779) dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. 

Pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dapat ditandai dengan semakin 

bertumbuhnya nilai PDRB dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya setidaknya PDRB dibentuk dari 9 (sembilan) sektor utama yakni 

pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan 

penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, 

hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan kasa 

perusahaan, jasa-jasa yang menyebabkan terjadinya perputaran barang, jasa dan 

uang dalam wilayah tertentu. Pertumbuhan PDRB akan berdampak langsung pada 

nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada wilayah tertentu.  

Dampak pertumbuhan PDRB diatas dapat diilustrasikan yakni, ketika salah satu 

sektor misalkan perdagangan, hotel dan restoran mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka nilai Pajak Hotel, Retribusi Daerah 

sebagai komponen PAD akan mengalami kenaikan juga. Selain itu indikasi lain yang 

dapat dilihat, ketika terjadi peningkatan PDRB dalam suatu wilayah berarti ada 

kenaikan pendapatan perorangan yang menyebabkan meningkatnya kemampuan 

daya beli individu hingga mempengaruhi perolehan PAD dalam tahun tertentu 

disebabkan peningkatan aktivitas keuangan daerah.  

Menurut Todaro  (2006),  ada  tiga  faktor  atau  komponen  utama  dalam  

pertumbuhan ekonomi yaitu:  

4. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang 

ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.  

5. Pertumbuhan  penduduk  yang  pada  tahun-tahun  berikutnya  akan 

memperbanyak jumlah angkatan kerja.  

6. Kemajuan teknologi. 



 Sehingga dengan mendasarkan pada hasil analisis yang didukung dengan data 

kondisi dilapangan, maka dalam menjawab hipotesis pertama dengan bunyi 

“Diduga variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)”  terbukti memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

4.3.2. Hubungan Belanja Langsung Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Seperi yang telah penulis uraiakan dalam bab sebelumnya bahwa belanja 

daerah merupakan kegiatan yang harus dilakukan pemerintah daerah sebagai wujud 

salah satu partisipasi pamerintah daerah dalam program otonomi daerah. Setidaknya 

belanja daerah dipisahkan dalam dua kategori besar yakni belanja langsung yang 

memuat pengeluaran pemerntah yang berkaitan langsung dengan program dan 

kegiatan pemerintah daerah dan belanja tidak langsung yang mengindikasikan 

pemakaian pendapatan daerah untuk membiayai pengeluran rutin daerah. Beberapa 

penelitian terdahulu berasumsi bahwa besarnya belanja daerah tergantung pada 

besarnya pendapatan daerah, sedangkan beberapa penelitian lainnya memandang 

bahwa besar kecilnya belanja daerah mempengaruhi besar kecilnya pendapatan asli 

daerah. 

 Dalam penelitian ini variable Belanja Langsung daerah dipakai sebagai proxy 

untuk melihat bagaimanakan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam 

ruang lingkup SWP Gerbangkertosusila. Hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel 

Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penelitian ini mengasumsikan bahwa ketika nilai Belanja Langsung pemerintah daerah 

mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun sebelumnya, maka diprediksi nilai 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,878%, ceteris 

paribus. Terlihat bahwa dalam penelitian ini hubungan antara Belanja Langsung 



pemerintah daerah bernilai positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diartikan 

bahwa ketika variabel yang berada pada sisi kanan model (variabel bebas) mengalami 

kenaikan/penurunan, maka variabel pada ruas kiri akan mengikuti dengan arah yang 

sama yakni kenaikan/penurunan. 

 Kecilnya pengaruh yang iberikan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pada SWP Gerbangkertosusila dapat diartikan masih kecilnya program 

dan kegiatan yang menjadi agenda pemerintah dalam hal pembangunan fisik daerah 

dirasakan penulis masih minim. Hal ini terlihat bahwa dalam kurun waktu 2007-2012 

terlihat bahwa proporsi Belanja Langsung pemerintah daerah masih lebih kecil jika 

dibandingkan dengan nilai Belanja Tidak Langsung yang cenderung untuk menutupi 

kegiatan rutin pemerintah daerah seperti membayar Gaji Pegawai Negeri (PNS). Kota 

Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Mojokerto tercatat bahwa dalam kurun waktu 

5 tahun belakangan ini nilai Belanja Langsung pemerintah daerah lebih besar daripada 

nilai Belanja Tidak Langsung. Namun secara rata-rata dalam kurun waktu 10 tahun 

terakhir masing-masing pemeritah daerah baik pemerintah kabupaten/kota memilki 

rasio yang positif terhadap Total Belanja Daerah. Kota Gresik memilki rasio Belanja 

Tidak Langsung (IDE) dan Belanja Langsung (DE) terhadap Total Belanja Langsung 

sebesar 52,47% dan 47,86%; Kabupaten Bangkalan dengan komposisi Total Belanja 

Daerah sebesar 45,04% IDE dan 54,96% DE; Kabupaten Mojokerto dengan komposisi 

50,65% IDE dan 49,35% DE; Kota Mojokerto dengan komposisi 47,74% IDEdan 

52,26% DE; Kota Surabaya dengan komposisi paling baik yakni 29,44% IDE dan 

70,56% DE; Kabupaten Sidoarjo dengan komposisi 42,60% IDE dan 57,40% DE; dan 

yang terakhir Kabupaten Lamongan dengan 49,05% IDE dan 50,59% DE. 

 Hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing pemerintah kabupaten/kota 

mengambil kebijakan yang dirasakan peneliti adalah kebijakan yang positif dalam 

mengembangkan potensi dan daya tarik daerah dengan melakukan pembangunan fisik 



daerah. Pembangunan fisik daerah dapat berupa sarana dan prasarana kegiatan 

misalkan jalan, saluran irigasi gedung sekolah, gedung kelurahan untuk pelayanan dan 

lain sebagainya. Ketika semakin baiknya sarana dan prasarana pendukung kegiatan 

perekonomian maka merupakan salah satu daya tarik investor dalam menanamkan 

modal pada daerah tersebut. Disisi lain sektor penyumbang PDRB terbesar yakni 

Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Pertanian dan Sektor Transportasi dan 

Komunikasi, dimana ketiga sektor tersebut membutuhkan kelayakan sarana dan 

prasarana yang dimilki daerah. 

 Sebagai perbandingan, penelitian yang dilakukan di daerah Samarinda oleh 

Yunarto (2013) dengan judul Pengaruh Pembangunan Fisik terhadap Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan fisik yang menjadi variabel penentu 

dalam penelitian ini berkorelasi positif terhadap pemberdayaan masyarakat sebesar 

23,23%. Yunarto berpendapat bahwa Pembangunan  fisik  memegang  peranan  yang  

sangat  vital  tetapi  bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat. Jika pemerintah menginginkan pemberdayaan masyarakat 

lebih berhasil maka  masyarakay  Simpang  Pasir  perlu  bantuan  lain  yang  bersifat 

pembangunan  yang  bersifat  non  fisik  seperti  pembinaan  misalnya,  baik  itu dalam  

bidang  perdagangan,  penyuluhan  pertanian,  maupun  pelatihan  usaha kecil  dan  

menengah. 

 Besar kecilnya hingga proporsi antara kegiatan pemerintah yang hanya untuk 

menutup biaya operasional (Belanja Tidak Langsung) dengan kegiatan dan program 

pemerintah untuk pembangunan fisik (Belanja Langsung) sangat mempengaruhi 

aspek-aspek kondisi ekonomi daerah. Menurut Suparmoko (1979:40) menyebutkan 

bidang-bidang yang dipengaruhi oleh adanya pengeluran negara atau pengeluaran 

pemerintah antara lain : 



e. Konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah yang tertentu dapat 

memperbaiki pola dan menaikkan tingkatan konsumsi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Secara langsung ia memberikan banyak fasilitas baik 

untuk rekreasi maupun kebudayaan. Secara langsung misalnya melalui jasa-jasa 

di dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

f. Produksi, bersama-sama dengan alam, modal, tenaga kerja dan enterpreneur, 

pengeluaran pemerintah adalah faktor produksi. Selain itu melalui pendidikan 

akan disediakan tenaga-tenaga yang lebih banyak kebutuhannya. 

g. Distribusi, pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi dstribusi penghasilan 

maupun kebudayaan masyarakat; mungkin pembagian penghasilan akan 

merata. 

h. Keseimbangan penghasilan nasional, melalui politik fiskal pengeluaran 

pemerintah yang berupa defisit spending, compensatory dan public investment 

dapat menyeimbangkan jalannya perekonomian serta tingkatan penghasilan 

nasional. 

 Sehingga dengan mendasarkan pada hasil analisis yang didukung dengan data 

kondisi dilapangan, maka dalam menjawab hipotesis kedua dengan bunyi “Diduga 

variabel Belanja Langsung Pemerintah Daerah (LDE) berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)” terbukti memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

4.3.3. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Penduduk merupakan salah satu komponen wajib dalam menjalankan berbagai 

macam kegiatan hingga pengakuan adanya suatu wilayah pemerintahan. Dalam 

beberapa penelitian terdahulu menyatakan ada hubungan yang positif antara jumlah 

penduduk dengan tingginya pertumbuhan ekonomi daerah dikarenakan meningkatnya 



daya beli didukung dengan bentuk piramida penduduk yang lebih banyak pada usia 

produktif dengan proporsi lebih banyak orang yang bekerja dari pada jumlah usia tidak 

produktif dan mengganggur. TPAK atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk 

usia kerja (usia produktif) dan TPT atau biasa disebut Tingkat Pengangguran Terbuka 

yang memberikan gambaran mengenai penduduk usia kerja yang termasuk dalam 

pengganguran dapat dijadikan salah satu tolok ukur dalam melihat besar kecilnya 

kegiatan perekonomian suatu daerah. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa jumlah penduduk memiliki nilai koefisien 

positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,042 dengan asumsi bahwa 

ketika jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam SWP Gerbangkertosusila 

mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun sebelumnya, maka dapat diprediksi bahwa 

nilai PAD akan mengalami kenaikan sebesar 0,042%, ceteris paribus. Namun terlihat 

juga bahwa ternyata jumlah penduduk dalam penelitian ini tidak mempengaruhi nilai 

PAD pada SWP Gerbangkertosusila secara parsial/individual.  

Beberapa indikasi yang menyebabkan hasil yang demikian yakni komposisi 

jumlah penduduk usia tidak produktif masih terpaut sedikit dan hampir sama dengan 

penduduk pada usia produktif dan bekerja. Usia tidak produktif dalam konteks ini yakni 

penduduk dengan usia dibawah 15 tahun dan penduduk dengan kategori bukan 

angkatan kerja yang terdiri dari ibu rumah tangga, orang cacat, anak sekolah dan 

mahasiswa dan pengangguran sukarela. Kondisi lain bahwa kurang lebih 0,5-3,0% dari 

jumlah penduduk bekerja pada sektor pemerintahan yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

sedangkan mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian mencapai 20-40% 

kecuali wilayah Kota Surabaya. Masih banyaknya penduduk yang belum bekerja 

menyebabkan belum adanya perolehan tambahan pendapatan yang bisa dibelanjakan 

meskipun adanya konsep autonomous consumtion yakni ada ada tidaknya pendapatan 



maka individu pasti melakukan konsumsi misalnya dengan cara meminta atau 

berhutang. Namun konsep pendapatan yang dimaksud oleh penulis yakni adanya 

tambahan aktiva lancar dalam bentuk uang tanpa mengurangi aktiva individu lainnya. 

Berbeda dengan individu yang bekerja, dimana adanya transfer pendapatan dari 

pemberi kerja karena adanya tambahan output yang dihasilkan yang siap untuk 

diperjualbelikan. 

Sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ariasih 

(2010) yang mengangkat penelitian dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk dan 

PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian 

Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. Penelitian ini menggunakan analisis 

jalur (path analysis) dengan menggunakan 4 (empat) variabel yakni jumlah penduduk, 

PDRB per kapita, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan (BBNKB) serta kemandirian Keuangan Daeah Provinsi Bali. Berdasarkan 

hasil penelitian ditemukan bahwa jumlah penduduk (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan PKB dan BBNKB (X3) namun tidak signifikan terhadap 

kemandirian keuangan daerah (Y). PDRB per kapita (X2) berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan PKB dan BBNKB (X3) namun tidak signifikan terhadap 

kemadirian keuangan daerah (Y). Sedangkan penerimaan PKB dan BBNKB (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Y). Nilai koefisien 

determinan diperoleh sebesar 0,942 yang diartikan bahwa model yang terbentuk dapat 

memberikan informasi sebesar 94,2%, sedangkan sisanya sebesar 5,8% ditentukan 

oleh variabel lain diluar model.  

 Meskipun dalam penelitian ini Jumlah Penduduk tidak memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dalam beberapa jangka 

waktu kedepan dengan melakukan program peningkatan kualitas dan menekan 

kuantitas jumlah penduduk maka dapat dimungkinkan jumlah penduduk dapat 



mempengaruhi nilai PAD. Irawan dan Suparmoko (2012:113) menyatakan bahwa 

dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk di negara-

negara tersebut, maka produktivitas akan menjadi semakin tinggi; dan dengan 

sendirinya karena cara berpikirnya sudah maju, maka mereka akan bersedia untuk 

mengurangi jumlah anak yang akan mereka lahirkan. 

 Sehingga dapat disimpulkan dalam menjawab hipotesis yang ketiga yang 

berbunyi “Penduduk merupakan unit sosial yang pergerakannya sulit untuk 

diprediksi. Mendasarkan pada penelitian sebelumnya, diduga variabel jumlah 

penduduk pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”  

tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini bahwa Jumlah Penduduk memiliki pengaruh 

yang signifikan dalam menentukan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada SWP 

Gerbangkertosusila . Sedangkan, hipotesis keempat yang berbunyi “Secara 

bersama-sama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Langsung 

Pemerintah Daerah (LDE) dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)” berdasarkan uraian diatas dilengkapi 

dengan pembuktian perhitungan secara statistik terbukti bahwa secara bersama-sama 

baik PDRB adhb, Belanja Langsung (DE) dan Jumlah Penduduk berpengaruh 

signifikan dalam menentukan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2,04% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam objek penelitian. 

 

4.3. Implikasi 

 Pada subbab ini penulis akan mencoba menjelaskan dampak yang ditimbulkan 

masing-masing variabel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 

menitikberatkan pada solusi yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dalam 

usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 



4.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB adhb) 

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PRDB dapat memberikan 

informasi pada pengguna atas sektor-sektor mana yang mengalami pertumbuhan dari 

tahun ke tahun selain itu dapat pula memberikan gambaran atas sektor-sektor mana 

yang perlu mendapat perhatian lebih untuk menerima stimulus dalam meningkatkan 

perekonomian dalam bentuk bantuan dana maupun pemberian penyuluhan dan bentuk 

lainnya. 

 Mayoritas kabupaten/kota di SWP Gerbangkertosusila memiliki nilai PDRB 

yang melebihi nilai PAD. Hal ini bagi penulis cukup menarik ketika terjadi peningkatan 

aktivitas ekonomi pada sektor tertentu, maka dengan semestinya pemerintah daerah 

dapat menganalisis potensi kegiatan ekonomi yang dapat dijadikan sumber 

penerimaan baru baik dengan menambah variabel pengenaan pungutan maupun 

meningkatkan nilai/persentase pengenaan atau biaya disebut sebagai upaya 

peningkatan dengan jalan intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi 

menitikberatkan pada sisi intern SKPD yakni dengan jalan menyempurnakan sistem 

administrasi yang baik, peningkatan tidak hanya kuantitas namun dibarengi dengan 

kualitas petugas pelaksana, dan penyempurnaan Undang-Undang yang menjadi dasar 

legalisasi pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan dalam segi 

ekstensifikasi lebih menitik beratkan pada perluasan cakupan subjek yakni dengan 

jalan perluasan baik wajib pungut dan objek yang menjadi pungutan dan juga 

penyempurnaan tarif. 

4.3.2. Belanja Langsung (DE) Pemerintah Daerah 

 Nilai Belanja Daerah menurut penulis dapat diartikan sebagai tanggungjawab 

pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah, karena sejak diberlakukannya 

otonomi daerah pemda diberi hak dalam menentukan prioritas kegiatan dan program 

yang akan dilakukan. Selain itu Belanja Daerah juga dapat mencerminkan peran 



pemerintah dalam pembangunan daerah, lebih banyak dalam biaya operasional rutin 

berupa Belanja Pegawai atau lebih berorientasi pada pembangunan sarana dan 

prasarana dalam memperlancar kegiatan ekonomi sekaligus berpotensi dalam menarik 

investor. 

 Mengingat rata-rata rasio antara Belanja Tidak Langsung yang didominasi 

Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang didominasi Belanja Modal lebih besar 

pada Belanja Tidak Langsung, langkah pemerintah dalam mengatasi proporsi yang 

tidak seharusnya yakni dengan mengurangi secara bertahap intensitas perekrutan 

PNS dan pertimbangan kenaikan jenjang karir dan menambah nilai Belanja Langsung 

pada sub Belanja Pegawai yang dipergunakan untuk biaya tenaga yang sifatnya 

temporer. Selain itu dapat pula alternatif yang ditempuh yakni peningkatan kualitas 

penduduk dengan fasiltas pelatihan kerja, penyuluhan dan pendampingan, dan 

pembangunan fisik sarana dan prasarana untuk warga untuk memperlancar kegiatan 

perekonomian. Penulis berkeyakinan ketika kelayakan sarana dan prasarana dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan maka akan berdampak pada berkurangnya halangan-

halangan dalam distribusi barang atau jasa dan memperlancar perputaran pendapatan.  

4.4.3. Jumlah Penduduk  

 Penduduk merupakan salah satu syarat utama diakuinya suatu daerah. 

Penduduk juga salah satu syarat adanya kegiatan perekonomian. Tanpa penduduk 

maka kegiatan konsumsi dan produksi tidak dapat dijalankan. Namun disisi lain 

penduduk juga dapat berdampak negatif bagi kegiatan perekonomian suatu daerah. 

Dampak negatif tersebut dapat berupa kemiskinan, meningktnya kepadatan penduduk 

suatu daerah, hingga meningkatnya angka kejahatan. Selain itu komposisi penduduk 

yang tidak produktif lebih banyak daripada penduduk yang produktif mengakhibatkan 

kurang adanya pertumbuhan daya beli dan konsumen potensial dalam membeli barang 

dan jasa. 



 Beberapa usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas penduduk dalam 

suatu daerah dapat ditempuh dengan jalan pemberian fasilitas pelatihan dan 

pembekalan bagi penduduk yang berpendidikan rendah agar tidak terjadi pemusatan 

penduduk di kota akhibat adanya urbanisasi dengan harapan dapat meningkatkan 

status sosial di kota yang mayoritas dituntut memiliki tidak hanya skill namun juga 

tingkat pendidikan yang sesuai. Selain itu pemerintah dapat melakukan program 

pemberdayaan perempuan khususnya ibu rumah tangga. Harapan yang akan dicapai 

yakni selain individu bersangkutan mendapatkan penghasilan tambahan melalui 

keterampilan yang diperoleh disisi lain dapat dimungkinkan menekan dan menunda 

angka kelahiran. Irawan dan Suparmoko (2012:113) menyatakan bahwa dengan 

semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduuk di negara-negara 

tersebut, maka produktivitas akan menjadi semakin tinggi; dan dengan sendirinya 

karena cara berpikirnya sudah maju, maka mereka akan bersedia untuk mengurangi 

jumlah anak yang akan mereka lahirkan.Selain itu Todaro (2000:288) berpendapat 

Pada dasarnya pemerintah dapat mencoba untuk “mengendalikan” tingkat fertilitas 

melalui enam cara pokok salah satunya yakni usaha nyata untuk menaikan status 

sosial kaum wanita. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil uraian pada bab sebelumnya mulai latar belakang penelitian 

hingga hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bab ini penulis akan memaparkan 

beberapa kesimpulan beserta saran atas hasil penelitian pada bab sebelumnya. 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain : 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu bentuk ukuran yang 

dapat dijadikan tolok ukur bagaimana kinerja pemerintah dalam menjalankan 

program otonomi daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian 

daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Semakin tinggi 

pendapatan yang dapat dikelola suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat 

kemandirian daerah. Selain itu juga ketika PAD perkembangan berarti pula 

tingkat aktivitas di daerah baik dari sektor primer maupun sekunder dan tersier 

juga mengalami peningkatan. Terbukti dalam penelitian ini nilai Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) pada SWP Gerbangkertosusila diprediksi akan mengalami 

penurunan ketika variabel penelitian yakni PDRB, Belanja Langsung Pemda 

dan Jumlah Penduduk tidak mengalami perkembangan dari dari tahun 

sebelumnya. 

2) Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur 

dalam menilai perkembangan dan kontribusi perekonomian dari sembilan 

sektor inti masing-masing daerah. Dengan melihat PDRB juga dapat diketahui 

potensi unggulan apa yang terkandung dan potensi apa yang melemah dan 



bagaimana harus ditopang dan ditingkatkan agar tidak hanya mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya namun juga bukti nyata adanya pembangunan 

suatu daerah dan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Bahwa dalam penelitian ini variabel pertumbuhan ekonomi dengan 

menggunakan proxy Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pada SWP Gerbangkertosusila baik secara parsial maupun simultan. 

3) Pengeluaran pemerintah pada masing-masing Kabupaten/Kota yang menjadi 

anggota SWP Gerbangkertosusila mayoritas lebih banyak tercurah pada 

Belanja Tidak Langsung yang justru hanya sebagai belanja operasional daerah. 

Sedangkan Belanja Langsung nilainya selalu lebih kecil dibandingkan dengan 

Belanja Tidak Langsung. Namun dalam penelitian ini terbukti Belanja Langsung 

berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada SWP 

Gerbangkertosusila baik secara parsial maupun simultan.  

4) Jumlah penduduk merupakan salah satu variabel sosial yang dapat 

mempengaruhi situasi perekonomian wilayah tertentu. Jumlah penduduk yang 

tinggi dapat berdampak positif atau mungkin malah memperburuk kondisi 

ekonomi daerah karena menjadi beban daerah. Namun, tingginya pertumbuhan 

penduduk tidak selalu menjadi hal yang negatif ketika melihat bagaimana 

bentuk piramida penduduk suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk 

produktif daripada penduduk tidak produktif, maka perekonomian suatu daerah 

dapat terus berputar karena terdapat perputaran pendapatan juga. Berbeda 

dengan penelitian-penelitian terdahulu, jumlah penduduk tidak berpengaruh 

terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial dan berpengaruh 

positif secara simultan. 

 



5.2.  SARAN 

Demi melengkapi sebuah kesimpulan diatas, maka ada baiknya penulis juga 

memaparkan beberapa saran sebagai berikut : 

1) Beberapa upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 

ditempuh dengan berbagai cara dalam bentuk kebijakan. Salah satu 

diantaranya yakni dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dapat 

ditempuh dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 

pemberian reward and punishment sesuai beban kerja, dan juga menjaga 

sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dengan 

instrumen berbasis sistem informasi komputer. Sedangkan dengan 

ekstensifikasi dapat ditempuh dengan mengembangkan dan menganalisis 

potensi-potensi pendapatan daerah yang belum terakuisisi oleh daerah dengan 

legalisasi melalui Perda.   

2) Meningkatnya nilai PDRB pada suatu daerah pada tiap tahun harus disertai 

dengan peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah dimaksud. 

Akan menjadi tidak berimbang ketika nilai PDRB terpaut sangat jauh dengan 

nilai PAD. Langkah nyata yang perlu dilakukan pemerintah daerah yakni 

menyusun strategi dan analisis yang dituangkan dalam bentuk kebijakan 

daerah  yang ditujukan untuk meningkatkan potensi realisasi penerimaan 

daerah.  

3) Belanja Langsung Pemda merupakan salah satu program dan kegiatan yang 

semestinya nilainya harus memiliki selisih yang lebih kecil dibandingkan 

dengan Belanja Tidak Langsung yang tidak terkait langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Semakin meningkatnya nilai PDRB harus 

disertai dengan wujud pembangunan daerah dengan memprioritaskan 

perbaikan sarana dan prasarana. Pemda harus selayaknya menganggarkan 



belanja modal khususnya yang nilainya terus meningkat tiap tahunnya sebagai 

penyeimbang dari berkembangnya kondisi ekonomi daerah agar tidak terjadi 

ketimpangan. Belanja modal wajib diawasi peruntukannya sebagai peningkatan 

kelayakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perekonomian seperti 

jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.  

4) Melihat besarnya nilai pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) meskipun pengaruhnya secara simultan. Perbaikan hingga 

peningkatan sarana dan prasarana yang baik di wilayah pedesaan 

dimungkinkan dapat menghambat adanya urbanisasi sehingga tingkat 

kepadatan penduduk dapat merata antara pusat pelayanan GKS dengan 

Kabupaten/Kota satelit-nya sehingga dalam mencapai tujuan pemerataan 

pembangunan dapat diraih. Selain itu, sosialisasi pentingnya Program Keluarga 

Berencana (KB) di masyarakat pedesaan khususnya dapat dijadikan salah satu 

instrumen dalam menekan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi selain itu 

dapat menekan angka urbanisasi yang tinggi. Namun dalam negara 

berkembang yang memiliki banyak jumlah populasi, peningkatan kualitas SDM 

hingga tersedianya lapangan pekerjaan khususnya sektor industri yang padat 

karya sangat perlu digalakkan mengingat perkembangan jumlah penduduk 

tidak sebanding dengan besarnya sumber-sumber pemenuh kebutuhan pokok. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Variabel Observasi 

 

KERTOSUSILA TAHUN 
PAD JUMLAH PDRB HB DE 

000.000 PENDUDUK 000.000 000.000 

    y X1 X3 X6 

KABUPATEN 2003 63370 1060159 13317070 258895 

GRESIK 2004 77461 1075645 14907075 277693 

  2005 88026 1164024 17977114 288765 

  2006 101603 1110541 20990490 412837 

  2007 115311 1221036 24336649 280572 

  2008 131821 1207790 28352998 338736 

  2009 168032 1224979 32117667 356897 

  2010 167642 1237675 38017969 304384 

  2011 274034 1270351 44082565 428053 

  2012 427587 1307995 50185436 544014 

KABUPATEN 2003 20882 885457 2688434 239570 

BANGKALAN 2004 20611 901831 2795094 287887 

  2005 22768 907119 4167323 274586 

  2006 28759 921141 4661359 394817 

  2007 29206 940331 5314923 363642 

  2008 32096 956996 6076987 38702 

  2009 34477 973671 6695863 312758 

  2010 35354 906681 7466074 304235 

  2011 65039 1190129 8381846 526015 

  2012 62834 1105144 9502950 533822 

KABUPATEN 2003 36913 968318 5357575 306663 

MOJOKERTO 2004 34241 983546 6076127 236712 

  2005 37981 1008463 7190584 254574 

  2006 44640 1027843 8479282 368403 

  2007 45983 996696 9628542 248804 

  2008 55423 1005694 11148068 294391 

  2009 59655 1014000 16034092 299263 

  2010 62849 1025443 18253922 145040 

  2011 158279 1088632 20765895 345476 

  2012 107072 1141104 23643686 465940 
 

 

 

 



Lampiran 2 

Variabel Observasi (Lanjutan 1/2) 

 

KERTOSUSILA TAHUN 
PAD JUMLAH PDRB HB DE 

000.000 PENDUDUK 000.000 000.000 

    y X1 X3 X6 

KOTA  2003 11053 111994 1039287 65944 

MOJOKERTO 2004 12227 113673 1182972 64010 

  2005 13323 113193 1433745 77265 

  2006 20580 114088 1675390 130967 

  2007 20169 115519 1904551 147283 

  2008 20313 116335 2200636 222226 

  2009 28783 122436 2451044 260493 

  2010 29518 120196 2799000 229745 

  2011 30896 133900 3210370 209767 

  2012 48055 124589 3537890 268156 

KOTA  2003 349402 2660487 68551838 801536 

SURABAYA 2004 436344 2675173 77593797 1139110 

  2005 496190 2740490 91190436 1175740 

  2006 538370 2784196 112929940 1684858 

  2007 609926 2829552 128198140 949132 

  2008 728392 2903382 149792615 2146537 

  2009 809784 2989378 166868861 1955782 

  2010 893436 2765487 205161470 2799625 

  2011 1887113 2992487 235034299 1354535 

  2012 1443394 3125576 264335620 2266653 

KABUPATEN 2003 115756 1682402 22982789 477348 

SIDOARJO 2004 129582 1722367 26132529 523075 

  2005 138729 1448393 30891491 589511 

  2006 178070 1480578 34671891 871977 

  2007 190905 1586296 38974956 487338 

  2008 213638 1801157 44945289 559901 

  2009 284661 1912970 50132273 541226 

  2010 162731 1941497 56506967 511240 

  2011 483333 1991776 64475515 662794 

  2012 597755 1728275 73933190 992052 
 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Variabel Observasi (Lanjutan 2/2) 

KERTOSUSILA TAHUN 
PAD JUMLAH PDRB HB DE 

000.000 PENDUDUK 000.000 000.000 

    y X1 X3 X6 

KABUPATEN 2003 32430 1235474 3827728 279346 

LAMONGAN 2004 38901 1245492 4836849 321339 

  2005 40629 1393134 5303879 343715 

  2006 42442 1390053 6016136 495201 

  2007 55746 1412386 6806531 311839 

  2008 66512 1439886 7751238 334803 

  2009 71312 1473610 10357580 359701 

  2010 95243 1499971 11774155 243226 

  2011 99357 1305898 13460955 410803 

  2012 108603 1284379 15339106 482875 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

Transformasi Data dalam bentuk persen (%) 1 dari 3 

 

KERTOSUSILA TAHUN 
PAD JUMLAH PDRB HB DE 

Y X1 X2 X3 

KABUPATEN 2004 0,222360739 0,014607243 0,119396008 0,072608586 

GRESIK 2005 0,136391216 0,082163725 0,205945097 0,039871369 

  2006 
0,15423852 

-
0,045946647 0,167622901 0,42966426 

  2007 
0,134917276 

0,099496552 0,159413096 
-

0,320380683 

  2008 
0,143178014 

-
0,010848165 0,165032951 0,207305077 

  2009 0,274698265 0,014231779 0,132778516 0,053614024 

  2010 -0,002320986 0,010364259 0,183708923 -0,14713769 

  2011 0,634638098 0,026401115 0,1595192 0,406292709 

  2012 0,560342877 0,029632755 0,138441831 0,270903369 

KABUPATEN 2004 -0,012977684 0,018492146 0,039673654 0,201682181 

BANGKALAN 2005 
0,104652855 

0,005863626 0,490941986 
-

0,046202156 

  2006 0,263132467 0,015457729 0,118549966 0,437862819 

  2007 
0,01554296 

0,020832858 0,140208896 
-

0,078960632 

  2008 0,09895227 0,017722483 0,143381946 -0,89357115 

  2009 0,074183699 0,017424315 0,101839283 7,081184435 

  2010 
0,025437248 

-
0,068801474 0,115027891 

-
0,027251101 

  2011 0,839650393 0,312621528 0,122657772 0,728975956 

  2012 
-0,033902735 

-
0,071408225 0,133753829 0,014841782 

KABUPATEN 2004 
-0,072386422 

0,015726239 0,134118888 
-

0,228103814 

MOJOKERTO 2005 0,109225782 0,025333843 0,183415686 0,075458785 

  2006 0,175324504 0,019217363 0,179220214 0,447135214 

  2007 
0,030085125 

-
0,030303266 0,135537419 

-
0,324641765 

  2008 0,205293261 0,009027828 0,157814755 0,183224546 

  2009 0,076358191 0,008258973 0,438284374 0,016549419 

  2010 
0,053541195 

0,01128501 0,138444385 
-

0,515342692 

  2011 1,518401247 0,061621173 0,137612783 1,381936018 

  2012 -0,323523651 0,048199943 0,138582565 0,348689923 
 
 

 

 



Lampiran 5 

Transformasi Ke Bentuk Persen (%)  2 dari 3 

KERTOSUSILA TAHUN 
PAD JUMLAH PDRB HB DE 

Y X1 X2 X3 

KOTA  2004 
0,106215507 

0,014991875 0,138253437 
-

0,029327915 

MOJOKERTO 2005 
0,089637687 

-
0,004222639 0,211985575 0,207077019 

  2006 0,54469714 0,007906849 0,168541128 0,695036562 

  2007 -0,019970845 0,012542949 0,13678069 0,124581001 

  2008 0,00713967 0,007063773 0,155461839 0,508836729 

  2009 0,416974351 0,052443375 0,113788923 0,172198573 

  2010 
0,025535907 

-
0,018295273 0,141962364 

-
0,118037721 

  2011 
0,04668338 

0,114013777 0,146970347 
-

0,086957279 

  2012 
0,555379337 

-
0,069536968 0,102019393 0,278351695 

KOTA  2004 0,24883086 0,005520042 0,131899585 0,421158875 

SURABAYA 2005 0,137153255 0,024415991 0,175228427 0,032156684 

  2006 0,085007759 0,015948243 0,238396755 0,433019205 

  2007 0,132912309 0,01629052 0,135200639 -0,43666944 

  2008 0,19423012 0,02609247 0,168446087 1,261579001 

  2009 
0,111742029 

0,029619251 0,113999252 
-

0,088866393 

  2010 
0,103301621 

-
0,074895513 0,22947726 0,431460664 

  2011 
1,11219718 

0,082083192 0,145606429 
-

0,516172702 

  2012 -0,235131124 0,044474379 0,124668277 0,673380902 

KABUPATEN 2004 0,119440893 0,023754727 0,137047771 0,095793844 

SIDOARJO 2005 
0,070588508 

-
0,159068305 0,182108743 0,127010467 

  2006 0,283581659 0,022221179 0,122376741 0,479153061 

  2007 
0,072078396 

0,071403195 0,124108172 
-

0,441111405 

  2008 0,119080171 0,135448239 0,153183829 0,148896659 

  2009 
0,332445539 

0,062078431 0,115406622 
-

0,033354111 

  2010 
-0,428334053 

0,014912414 0,12715749 
-

0,055403842 

  2011 1,970134762 0,025897027 0,141018859 0,29644394 

  2012 
0,236735336 

-
0,132294495 0,146686304 0,496772753 

 

 



Lampiran 5 

Transformasi Ke Bentuk Persen (%)  3 dari 3 

 

KERTOSUSILA TAHUN 
PAD JUMLAH PDRB HB DE 

Y X1 X2 X3 

KABUPATEN 2004 0,199537465 0,008108629 0,263634459 0,150326119 

LAMONGAN 2005 0,044420452 0,118541107 0,096556663 0,069633627 

  2006 0,044623299 -0,00221156 0,134289828 0,44073142 

  2007 
0,313463079 

0,016066294 0,131379178 
-

0,370277928 

  2008 0,193125964 0,019470598 0,138794196 0,073640565 

  2009 0,072167428 0,023421299 0,336248481 0,07436612 

  2010 
0,335581669 

0,017888722 0,136766986 
-

0,323810609 

  2011 
0,043194775 

-
0,129384501 0,143262935 0,688976507 

  2012 
0,093058365 

-
0,016478316 0,139525836 0,175441757 

 

 

HASIL PENGUJIAN DENGAN SPSS v.15 

Lampiran 7  
Model Regresi 
 

 
 

Descriptive Statisticsb

,209249 ,4207644 63

,016870 ,0668930 63

,159190 ,1736346 63

,251940 ,9823164 63

PAD

PDRB

DE

POP

Mean
a

Root Mean

Square N

The observed mean is printeda. 

Coeff icients hav e been calculated through the origin.b. 



 
 

 
 

 
 

Correlationsa

1,000 ,319 ,429 ,182

,319 1,000 ,196 ,057

,429 ,196 1,000 ,196

,182 ,057 ,196 1,000

. ,005 ,000 ,077

,005 . ,062 ,329

,000 ,062 . ,062

,077 ,329 ,062 .

63 63 63 63

63 63 63 63

63 63 63 63

63 63 63 63

PAD

PDRB

DE

POP

PAD

PDRB

DE

POP

PAD

PDRB

DE

POP

Std.  Cross-product

Sig. (1-tailed)

N

PAD PDRB DE POP

Coeff icients hav e been calculated through the origin.a. 

Variables Entered/Removedb,c

POP,

PDRB, DE
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: PADb. 

Linear Regression through the Originc. 

Model Summaryc,d

,500b ,250 ,213 ,3733340 2,448

Model

1

R R Square
a

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Durbin-

Watson

For regression through the origin (the no-intercept model), R Square

measures the proportion of  the variability  in the dependent variable

about the origin explained by  regression.  This CANNOT be compared to

R Square f or models which include an intercept.

a. 

Predictors: POP, PDRB, DEb. 

Dependent Variable:  PADc. 

Linear Regression through the Origind. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAc,d

2,791 3 ,930 6,675 ,001a

8,363 60 ,139

11,154b 63

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: POP, PDRB, DEa. 

This total sum of  squares is not corrected for the constant because the constant  is

zero for regression through the origin.

b. 

Dependent Variable: PADc. 

Linear Regression through the Origind. 

Coefficientsa,b

1,522 ,717 ,242 2,123 ,038

,878 ,281 ,362 3,121 ,003

,042 ,049 ,097 ,853 ,397

PDRB

DE

POP

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PADa. 

Linear Regression through the Originb. 

Residuals Statisticsa,b

-,077044 ,614008 ,175947 ,1164453 63

-,5603570 1,7945247 ,0333027 ,3657256 63

-2,173 3,762 ,000 1,000 63

-1,501 4,807 ,089 ,980 63

Predicted Value

Residual

Std.  Predicted Value

Std.  Residual

Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion N

Dependent Variable:  PADa. 

Linear Regression through the Originb. 



ASUMSI KLASIK 

Lampiran 8 
Uji Multikolinieritas 

 
 

 
 

 
 

 
 

Variables Entered/Removedb,c

POP,

PDRB, DE
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: PADb. 

Linear Regression through the Originc. 

Coefficientsa,b

,961 1,040

,927 1,079

,961 1,040

PDRB

DE

POP

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  PADa. 

Linear Regression through the Originb. 

Coefficient Correlationsa,b

1,000 -,019 -,189

-,019 1,000 -,189

-,189 -,189 1,000

,002 -,001 -,003

-,001 ,514 -,038

-,003 -,038 ,079

POP

PDRB

DE

POP

PDRB

DE

Correlations

Covariances

Model
1

POP PDRB DE

Dependent Variable:  PADa. 

Linear Regression through the Originb. 

Collinearity Diagnosticsa,b

1,307 1,000 ,20 ,32 ,20

,943 1,177 ,51 ,00 ,51

,750 1,321 ,29 ,68 ,29

Dimension

1

2

3

Model

1

Eigenvalue

Condit ion

Index PDRB DE POP

Variance Proportions

Dependent Variable: PADa. 

Linear Regression through the Originb. 



Lampiran 9 
Uji Autokorelasi 

 
 

 
 

 
 

Variables Entered/Removedb,c

POP,

PDRB, DE
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: PADb. 

Linear Regression through the Originc. 

Model Summaryc,d

,500b ,250 ,213 ,3733340 2,448

Model

1

R R Square
a

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Durbin-

Watson

For regression through the origin (the no-intercept model), R Square

measures the proportion of  the variability  in the dependent variable

about the origin explained by  regression.  This CANNOT be compared to

R Square f or models which include an intercept.

a. 

Predictors: POP, PDRB, DEb. 

Dependent Variable:  PADc. 

Linear Regression through the Origind. 

ANOVAc,d

2,791 3 ,930 6,675 ,001a

8,363 60 ,139

11,154b 63

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: POP, PDRB, DEa. 

This total sum of  squares is not corrected for the constant because the constant  is

zero for regression through the origin.

b. 

Dependent Variable: PADc. 

Linear Regression through the Origind. 



 
 

 
 
 

Lampiran 10 
Uji Heteroskedastisitas 

 
 

 

Coefficientsa,b

1,522 ,717 ,242 2,123 ,038

,878 ,281 ,362 3,121 ,003

,042 ,049 ,097 ,853 ,397

PDRB

DE

POP

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PADa. 

Linear Regression through the Originb. 

Residuals Statisticsa,b

-,077044 ,614008 ,175947 ,1164453 63

-,5603570 1,7945247 ,0333027 ,3657256 63

-2,173 3,762 ,000 1,000 63

-1,501 4,807 ,089 ,980 63

Predicted Value

Residual

Std.  Predicted Value

Std.  Residual

Minimum Maximum Mean Std. Dev iat ion N

Dependent Variable:  PADa. 

Linear Regression through the Originb. 

Variables Entered/Removedb,c

POP,

PDRB, DE
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: PADb. 

Linear Regression through the Originc. 

Model Summaryc,d

,500b ,250 ,213 ,3733340

Model

1

R R Square
a

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

For regression through the origin (the no-intercept

model), R Square measures the proportion of  the

variability  in the dependent variable about the origin

explained by  regression.  This CANNOT be compared

to R Square for models which include an intercept .

a. 

Predictors: POP, PDRB, DEb. 

Dependent Variable:  PADc. 

Linear Regression through the Origind. 



 

 
 

 
 

 
 

ANOVAc,d

2,791 3 ,930 6,675 ,001a

8,363 60 ,139

11,154b 63

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: POP, PDRB, DEa. 

This total sum of  squares is not corrected for the constant because the constant  is

zero for regression through the origin.

b. 

Dependent Variable: PADc. 

Linear Regression through the Origind. 

Coefficientsa,b

1,522 ,717 ,242 2,123 ,038

,878 ,281 ,362 3,121 ,003

,042 ,049 ,097 ,853 ,397

PDRB

DE

POP

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PADa. 

Linear Regression through the Originb. 

Residuals Statisticsa,b

-,077044 ,614008 ,175947 ,1164453 63

-2,173 3,762 ,000 1,000 63

,017 ,341 ,066 ,048 63

-,098660 2,129239 ,201212 ,2713503 63

-,5603570 1,7945247 ,0333027 ,3657256 63

-1,501 4,807 ,089 ,980 63

-2,228 4,835 ,071 1,030 63

-2,05504 1,8156568 ,0080374 ,4582766 63

-2,307 6,137 ,097 1,159 63

,133 52,679 3,000 7,082 63

,000 8,445 ,145 1,063 63

,002 ,836 ,048 ,112 63

Predicted Value

Std.  Predicted Value

Standard Error of

Predicted Value

Adjusted Predicted Value

Residual

Std.  Residual

Stud.  Residual

Deleted Residual

Stud.  Deleted Residual

Mahal. Distance

Cook's Distance

Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion N

Dependent Variable: PADa. 

Linear Regression through the Originb. 
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Uji Normalitas dan Linieritas 

 
 

Regression Standardized Predicted Value
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Scatterplot

Dependent Variable: PAD

Variables Entered/Removedb,c

POP,

PDRB, DE
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: PADb. 

Linear Regression through the Originc. 



 
 

 
 

 
 

Model Summaryc,d

,500b ,250 ,213 ,3733340

Model

1

R R Square
a

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

For regression through the origin (the no-intercept

model), R Square measures the proportion of  the

variability  in the dependent variable about the origin

explained by  regression.  This CANNOT be compared

to R Square for models which include an intercept .

a. 

Predictors: POP, PDRB, DEb. 

Dependent Variable:  PADc. 

Linear Regression through the Origind. 

ANOVAc,d

2,791 3 ,930 6,675 ,001a

8,363 60 ,139

11,154b 63

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: POP, PDRB, DEa. 

This total sum of  squares is not corrected for the constant because the constant  is

zero for regression through the origin.

b. 

Dependent Variable: PADc. 

Linear Regression through the Origind. 

Coefficientsa,b

1,522 ,717 ,242 2,123 ,038

,878 ,281 ,362 3,121 ,003

,042 ,049 ,097 ,853 ,397

PDRB

DE

POP

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: PADa. 

Linear Regression through the Originb. 



 
 

 

Residuals Statisticsa,b

-,077044 ,614008 ,175947 ,1164453 63

-,5603570 1,7945247 ,0333027 ,3657256 63

-2,173 3,762 ,000 1,000 63

-1,501 4,807 ,089 ,980 63

Predicted Value

Residual

Std.  Predicted Value

Std.  Residual

Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion N

Dependent Variable:  PADa. 

Linear Regression through the Originb. 

Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: PAD

Mean =0.09

Std. Dev. =0.98


N =63



 
 

 

 

 
 
 
 

Observed Cum Prob
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PAD


