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ABSTRAKSI 
 
 

ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA LANGSUNG 
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA  

DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007-2009 
 

Andrianto Purbo Ary Nugroho 
 
 

Dosen Pembimbing : 
Prof. Agus Suman, SE., DEA., Ph.D. 

 

Desentralisasi fiskal membuka banyak kesempatan bagi pemerintah daerah 
untuk mengatur kapasitas fiskalnya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai peluang 
untuk meningkatkan efisiensi karena pemerintahan daerah mempunyai informasi 
mengenai berbagai alokasi sumber daya yang dimiliki. Setiap pemerintah daerah 
harus meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing. Sumber pembiayaan 
dalam era desentralisasi fiskal antara lain pendapatan asli daerah, Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak maupun sumber daya alam. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari dana perimbangan 
dan belanja langsung pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Populasi penelitian ini mencakup 29 
kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur, menggunakan data sekunder dari 
BPS dan Kementerian Keuangan pada peroiode tahun 2007 sampai 2009. Analisis 
data menggunakan analisis regresi data oanel dengan Model Efek Tetap dengan 
aplikasi Eviews. 

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dana bagi hasil pajak/sumber 
daya alam (DBH), Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung mempunyai pengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonopmi, sedangkan Dana Alokasi 
Khusus mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten/ota di Jawa Timur . 

 
Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, 
Belanja Langsung  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

        Desentralisasi fiskal membawa berbagai angin perubahan bagi sistem 

pemerintahan di Indonesia. Berbagai kebijakan turut diambil dalam mendukung 

pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut. Paket undang-undang mengenai 

keuangan daerah telah dibuat melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan 

dengan terbitnya regulasi tersebut, mulai tahun 2001 terjadi perubahan sistem 

sentralistik menuju sistem desentralisasi termasuk dalam hal keuangan/fiskal. 

Dengan demikian, pemerintah daerah diakui dan diberikan wewenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakatnya sendiri. Secara normatif bisa disebutkan bahwa 

hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih kolegial, tidak 

hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat/provinsi (Basri, 

2009:452). 

 Tuntutan terhadap adanya pelaksanaan desentralisasi tersebut dilakukan 

karena selama ini intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar telah 

menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya rendahnya kemampuan dan 

efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan 

kehidupan demokrasi di daerah. Desentralisasi merupakan sebuah tuntutan era 

globalisasi dimana dibutuhkan suatu aturan main yang harus disesuaikan untuk 

mendorong kemajuan pembangunan (Mardiasmo dalam Abimanyu, 2009:561). 

Dalam perjalanannya, otonomi daerah membutuhkan suatu perbaikan-

perbaikan dalam rangka memenuhi kebutuhan, aspirasi masyarakat dan 
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mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan pada seluruh masyarakat. Untuk 

itulah kemudian muncul Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 

yang merupakan revisi atas undang-undang mengenai otonomi daerah 

sebelumnya. 

 Hakikat dari adanya otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan 

pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tercakup di 

dalamnya adalah berbagai tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah, yang menuntut adanya pendanaan. Untuk itulah dibutuhkan 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem 

keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, tanggung 

jawab yang jelas. Perimbangan keuangan tersebut harus dilakukan secara adil, 

proporsional, demokratis, transparan dan efisien (Yani, 2008:40).  

 Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

memunculkan berbagai saluran pendanaan yang memiliki cara penyaluran, 

proporsi dan tujuan yang berbeda-beda. Hal ini merupakan konsekuensi logis 

dari adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah baik melalui desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Karena keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri 

pembangunan di daerah, maka terdapat kecenderungan ketergantungan 

terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Padahal, perimbangan keuangan 

yang ideal terjadi apabila tiap pemerintahan dapat independen dalam bidang 

keuangan dan dapat membiayai segala jenis pelaksanaan tugas dan wewenang 

masing-masing. Ketidakmampuan daerah untuk memenuhi sendiri pelaksanaan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah juga dikarenakan otonomi di 

Indonesia bersifat luas pada sektor pengeluaran, namun merupakan otonomi 
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yang sempit di sektor penerimaan. Perkembangan dana transfer dari pemerintah 

pusat memperlihatkan bahwa kebutuhan daerah untuk pendanaan 

pembangunan semakin meningkat sebagai imbas dari penyerahan 

kewenangan/desentralisasi yang diberikan.  

Sedangkan bila kita melihat data yang ada, bisa dilihat adanya kenaikan 

yang besar antara awal digulirkannya otonomi daerah dengan dana yang 

diberikan pada saat ini. Perubahan yang signifikan ini menggambarkan peranan 

dana perimbangan yang besar dalam perekonomian. Hal ini juga 

menggambarkan kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

untuk mempergunakan dana yang ada ditransfer sebaik-baiknya sesuai regulasi 

yang ada. 

Tabel 1.1 Dana Perimbangan Tahun 2001, 2007, 2008 dan 2009  
(dalam Miliar Rupiah) 

 
Kategori 2001 

 
2007 2008 

 
2009 

 

DBH 21,2 62,7 77,7 85,7 

DAU 60,5 164,8 179,5 186,4 

DAK 0,7 17,1 21,2 24,8 

Total 82,4 244,6 278,4 297 

Sumber : Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan 

Dari data pada tabel 1.1 bisa diketahui bahwa terdapat tren kenaikan 

dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang 

berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan persentase 

tertentu, sejak dimulainya desentralisasi fiskal pada tahun 2001 dan tahun 2007 

sampai tahun 2009. Dalam dana perimbangan ini terdapat Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kenyataan yang 

ada di daerah, dana perimbangan tersebut menjadi harapan bagi daerah untuk 
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penerimaan dalam APBD, bahkan rata-rata mencapai 70% dari total penerimaan 

daerah. Pemerintah daerah mempunyai suatu kewajiban untuk meningkatkan 

pembangunan di daerahnya. Sebagai bentuk konkret dari sistem penganggaran 

yang ada di daerah adalah dengan mekanisme APBD. 

Terdapat suatu formula pendapatan nasional yang dinyatakan dengan,    

Y = C + I + G + X – M. Disini variabel Y diartikan sebagai pendapatan nasional 

sedangkan pengeluaran pemerintah ditandai dengan variabel G. Dengan 

persamaan ini dapat digambarkan bagaimana variabel G bersama variabel yang 

lain bisa berpengaruh terhadapa pendapatan nasional. Dalam pengertian ini 

pemerintah mempunyai andil dalam pendapatan nasional dan lebih luas terhadap 

suatu perekonomian secara nasional. Dana perimbangan sebagai komponen 

pengeluaran pemerintah diharapkan bisa meningkatkan perekonomian nasional. 

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat 

komponen belanja daerah dimana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang direvisi melalui Permendagri Nomor 59 tahun 2007. 

Dalam ketentuan disebutkan bahwa belanja pemerintah daerah dibagi dalam dua 

kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja 

tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja daerah 

yang kedua adalah belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya 

belanja langsung karena dianggarkan untuk pelaksaan program dan kegiatan 

(bukan untuk belanja pegawai dan operasional rutin), maka dalam 

pelaksanaannya akan menimbulkan dampak yang secara langsung dapat 

dirasakan masyarakat baik melalui belanja untuk kegiatan/program yang bersifat 

fisik maupun non fisik. Melalui pengeluaran untuk berbagai program dan 
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kegiatan, diharapkan akan mendukung dan mendorong suatu pembangunan 

daerah yang salah satunya ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi 

(PDRB).  

Berdasarkan fakta yang ada, porsi belanja terbesar dalam APBD masih 

dialokasikan untuk belanja pegawai. Belanja pegawai menjadi dominan 

dibandingkan dengan belanja yang lain. Sebagai contoh belanja pegawai lima 

daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur dari tahun 2006 sampai 

dengan 2008 dapat digambarkan dalam grafik berikut. 

Gambar 1.1. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Pada  
5 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (dalam persen) 
 

 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan 
RI, data diolah. 

 

Pada grafik diatas, terlihat adanya porsi yang besar dari total belanja 

pemerintah daerah untuk belanja pegawai. Meskipun belanja pegawai 

merupakan hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan 

pelayanan publik, namun juga harus memperhatikan alokasi belanja yang lain 

misalnya belanja modal untuk pembangunan. Tujuannya tidak lain adalah untuk 

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menciptakan 
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kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah 

daerah harus mengoptimalkan penggunaan sumber dana yang dimiliki. 

Pembangunan fasilitas publik dapat menjadi pilihan utama dalam pembangunan. 

Pembangunan daerah menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dari 

pembangunan nasional. Pembangunan daerah, pada akhirnya menjadi suatu 

pencapaian yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Pencapaian dari 

pembangunan daerah adalah adanya peningkatan kapasitas daerah dalam 

mengelola berbagai sumber daya ekonomi yang dimilki secara efektif dan efisien 

dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan perkembangan positif daerah 

(Saragih , 2003:11).  

        Dalam hal ini pembangunan daerah dapat dijalankan melalui dua 

pendekatan (Saragih, 2003:11). Pendekatan pertama adalah pendekatan 

sentralistis yang berarti bahwa pelaksanaan pembangunan sepenuhnya 

merupakan kewenangan pusat dan dilaksanakan oleh para birokrat di 

pemerintah pusat. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan 

desentralisasi yang berarti bahwa pembangunan daerah sebagian besar 

merupakan kewenangan daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah secara 

otonom. Melalui desentralisasi inilah terdapat peluang bagi terwujudnya 

pemerintahan yang bersih dan baik di daerah yang mendasarkan atas prinsip 

efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. 

Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan prinsip tersebut untuk 

perkembangan perekonomian masyarakat di daerahnya. Kebijakan pemerintah 

daerah harus mengedepankan prinsip-prinsip yang telah ada secara keseluruhan 

sehingga saling mendukung dan menimbulkan dampak yang positif bagi 

perekonomian. Berkaitan dengan desentralisasi fiskal, dana perimbangan dari 

pemerintah pusat wajib digunakan secara efektif dan efisien, melalui berbagai 

kebijakan penganggaran untuk kemudian disalurkan melalui kran belanja yang 
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sesuai dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Segala kebijakan yang diambil seyogyanya merupakan kebijakan 

yang transparan dan partisipatif yang bermuara dengan optimalisasi segala 

potensi yang ada di daerah, dan ditunjang dengan dana perimbangan yang 

ditransfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahun.  

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, data sejak tahun 

2005 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur mempunyai pertumbuhan 

ekonomi yang cukup bagus. Meskipun sempat dibawah pertumbuhan nasional 

pada tahun 2007 dan 2008, namun pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur bahkan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. 

Gambar 1.2. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Jawa Timur 
(dalam persen) 

 

 

   Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 
 

Dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, terdapat sebaran yang fluktuatif antara 

kabupaten/kota satu dengan kabupaten/kota yang lain. Pada kurun waktu tahun 

2005-2009 terlihat bahwa PDRB kota Surabaya jauh meninggalkan daerah 

lainnya yang berarti belum semua kabupaten/kota mempunyai PDRB yang tinggi. 

Menilik dari awal pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, terdapat 
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harapan akan adanya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

yang tinggi dan merata di seluruh wilayah. Indikator pertumbuhan ekonomi 

melalui PDRB, setidaknya menggambarkan bagaimana daerah memaknai 

desentralisasi fiskal tersebut, termasuk kebijakan penganggaran dan 

pemanfaatan segala sumber daya yang telah diberikan melalui belanja dalam 

APBD.  

Gambar 1.3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada Kabupaten/ Kota 
di Jawa Timur Tahun 2005 - 2009 (dalam Jutaan Rupiah) 

 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur , diolah (Lampiran V) 

 

Selama hampir 10 tahun desentralisasi fiskal dijalankan, pemerintah daerah telah 

diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola keuangannya secara lebih 

mandiri disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerahnya. Kenaikan dana 

transfer dari pemerintah pusat dan PDRB yang tidak terlalu meningkat signifikan 

antar daerah, membuat sebuah wacana akan efektivitas otonomi daerah (dalam 

hal ini desentralisasi fiskal) serta kebijakan belanja pemerintah daerah dan 

dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi. Pada Tingkat PDRB yang tinggi dan 

rendah antar daerah, menimbulkan keingintahuan publik mengenai hubungannya 

dengan jumlah dana perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat dan 
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belanja langsung yang dialokasikan langsung berkaitan dengan program dan 

kegiatan pada masyarakat. Dari data yang ada, pada tahun 2008 dimana 

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,00% dan pertumbuhan ekonomi Jawa 

Timur 5,9%, tercatat hanya 11 kabupaten/kota yang mempunyai pertumbuhan 

ekonomi sama dengan atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini 

menarik untuk diteliti mengingat posisi Jawa Timur yang strategis sebagai 

kekuatan ekonomi di pulau Jawa dan mempunyai porsi dana transfer dari pusat 

yang relatif besar. 

 Beberapa peneliti berusaha untuk meneliti kaitan antara desentralisasi 

fiskal dengan pertumbuhan ekonomi, antara lain Puji Wibowo (2008) melakukan 

penelitian mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi dalam jurnal yang berjudul ”Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Penelitian ini memberi kesimpulan 

bahwa pengeluaran pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota dan 

provinsi memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan. Faktor yang bisa 

menjadi penghalang adalah penyusunan peraturan daerah mengenai pajak dan 

retribusi yang ditanggapi secara negatif oleh pelaku ekonomi dan ketidaksiapan 

aparatur pemerintah daerah dalam menguasai ilmu pemerintahan daerah serta 

keuangan daerah. Selanjutnya Priyo Hari Adi juga telah melakukan penelitian 

pada tahun 2005 terkait desentralisasi fiskal dalam jurnalnya yang berjudul 

”Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 

setelah era desentralisasi fiskal. Besaran kenaikan yang belum signifikan 

kemungkinan juga disebabkan oleh  faktor-faktor di luar pertumbuhan ekonomi 

sebelumnya. Desentralisasi fiskal telah mendorong daerah untuk lebih kreatif dan 

inovatif dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Hal ini juga menjadi 

pembeda mengenai pertumbuhan ekonomi tiap daerah yang tidak seragam. 
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Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui hubungan antara 

penerapan desentralisasi fiskal melalui dana perimbangan dan pengeluaran 

melalui belanja langsung pemerintah daerah dalam APBD terhadap pertumbuhan 

ekonomi serta untuk mengetahui arah hubungan tersebut. Berdasarkan 

signifikasi antara dana perimbangan dan belanja langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah, maka penulis mengambil judul “Analisis 

Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Langsung Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 

2007-2009”.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

        Pelaksanaan desentralisasi fiskal menimbulkan suatu perimbangan 

keuangan antara pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan 

daerah bukan hanya euphoria terlepasnya sistem sentralisasi dalam sistem 

pemerintahan namun menimbulkan suatu penyerahan kewenangan, hak dan 

kewajiban kepada daerah menyangkut pendanaan dan juga pelaksanaan tugas 

dan fungsi pemerintahan berdasar urusan masing-masing pemerintahan. 

Perimbangan keuangan menjadi sebuah konsekuensi dan jembatan atas segala 

penyerahan wewenang tersebut. Mengingat perimbangan keuangan menjadi hal 

yang vital dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia, maka diperlukan suatu 

pengaturan dan penataan untuk menjamin bahwa desentralisasi fiskal 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian regional dan 

nasional. 

       Dari uraian tersebut, penulis mencoba untuk meneliti tentang pengaruh dana 

perimbangan dan belanja langsung kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota di Jawa Timur. Selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimanakah pengaruh dana perimbangan dan Belanja Langsung 
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terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur  

pada era desentralisasi fiskal? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mengestimasi pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja 

Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada era desentralisasi fiskal di 

Provinsi Jawa Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain: 

1) Manfaat Teoritis 

Menghasilkan kajian dan menambah khazanah keilmuan keuangan 

daerah mengenai pengaruh dana perimbangan dan belanja langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur. 

2) Manfaat Praktis 

a) Memberikan masukan yang berarti bagi regulator dan pembuat kebijakan 

untuk dapat menghasilkan kebijakan yang menjadi solusi atas 

problematika perekonomian berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan 

pertumbuhan ekonomi.  

b) Memberikan referensi dan perbandingan bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian sejenis untuk bisa dikembangkan secara lebih 

komprehensif dan mendalam.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.    Kerangka Teori 

2.1.1. Hubungan Dana Perimbangan dengan Pertumbuhan Ekonomi 

        Otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah untuk mengatur 

segala urusan di daerah dengan segala wewenang pemerintah daerah. 

Keleluasaan untuk mengatur pemerintahan di daerah ini berarti memberi 

tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menjalankan segala proses 

pembangunan yang pada akhirnya bertujuan demi adanya pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tugas dan kewenangan daerah yang 

semakin berat tersebut, melalui model otonomi sekarang ini pemerintah daerah 

membutuhkan sumber pendanaan yang besar. Desentralisasi fiskal muncul 

sebagai sebuah konsekuensi dari penyerahan wewenang tersebut. 

Desentralisasi muncul sebagai paradigma baru dalam kebijakan dan 

administrasi pembangunan sejak dasawarsa 1970-an. Kegagalan perencanaan 

terpusat dan semakin bergesernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan, 

serta kesadaran akan kompleksitasnya pembangunan, merupakan hal-hal yang 

menjadi alasan dilaksanakannya desentralisasi di berbagai negara (Allen, 1990 

dalam Kuncoro, 2004:3).  

 Desentralisasi kemudian menjadi sebuah resep atas beragam kebijakan 

yang dapat mengatasi persoalan suatu negara. Permasalahan ketidakefektifan 

dan ketidakefisiensian pemerintahan, ketidakstabilan makroekonomi bahkan 

perpecahan negara diyakini dapat diatasi dengan desentralisasi. Menurut Elmi 

(2002:7) desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah 

pusat kepada daerah, untuk melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawab 

dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang 
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menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah misalnya urusan 

umum dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan dan urusan sosial, 

budaya, agama dan kemasyarakatan. Tujuan dari peningkatan desentralisasi 

adalah untuk mengembangkan perencanaan dan kondisi lokal yang sekaligus 

untuk mencapai obyektifitas pembangunan sosial ekonomi pada tingkat daerah 

dan nasional.  

Desentralisasi merupakan sebuah alat  untuk mencapai tujuan bernegara 

yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses 

pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis, dimana melalui 

desentralisasi akan terjadi pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan 

untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan pemungutan pajak dan adanya 

dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.  

Desentralisasi menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, 

yang menyangkut aspek fiskal, politik, administrasi, sistem pemerintahan dan 

pembangunan sosial serta ekonomi. Menurut Khusaini (2006:73) konsep 

desentralisasi terdiri dari beberapa konsep. Pertama, desentralisasi politik yang 

menyangkut pengambilan keputusan publik. Kedua, desentralisasi administratif 

yang berhubungan dengan pelimpahan wewenang, tanggung jawab dan sumber-

sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang 

menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi pemerintahan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketiga, desentralisasi fiskal yang 

merupakan pelimpahan wewenang dalam rangka mengelola sumber keuangan. 

Keempat, desentralisasi ekonomi yang berhubungan dengan kebijakan tentang 

privatisasi dan deregulasi mengenai pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan 

masyarakat melalui kebijakan liberalisasi.  

Berkaitan dengan desentralisasi administratif, terdapat tiga bentuk 

desentralisasi yaitu : 
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1. Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan pemerintah 

pusat di daerah. Perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya 

menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 

2. Devolusi, yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan 

lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahna dan 

pihak pemerintah daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh 

pemerintah pusat.  

3. Pendelegasian, yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu 

kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang 

dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pihak yang 

menerima wewenang mempunyai keleluasaan dalam penyelenggaraan 

pendelegasian tersebut, meskipun wewenang terakhir tetap pada pihak 

pemberi wewenang. 

 Desentralisasi fiskal dalam hal ini terkait erat dengan dana transfer 

sebagai sumber pendanaan yang dominan bagi pemerintah daerah. Dana 

transfer tersebut, yang biasa disebut dana perimbangan, menjadi sebuah sumber 

pendanaan yang penting meskipun daerah mempunyai sumber penerimaan asli 

daerah. Menurut Oates, Martinesz dan Macnab dalam Khusaini (2006:45), 

terdapat hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. 

Setelah terdapat dana desentralisasi, maka pengeluaran untuk infrastruktur dan 

sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Dalam hal ini pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui karakteristik 

daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Di samping itu, pemerintah daerah 

akan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya sehingga akan lebih 

efisien untuk mengalokasikan dana kepada sektor-sektor perekonomian yang 

ada. Syarat yang harus ada adalah efektivitas desentralisasi fiskal tersebut. 
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 Selain Oates, Martinesz dan Macnab, menurut Bird, Bahl dan Linn, 

Gramlich, dan Zhang dan Zou dalam Khusaini (2006 : 46) mempunyai argumen 

bahwa desentralisasi penerimaan dan pengeluaran adalah jalan untuk 

meningkatkan efisiensi di sektor publik, mengurangi defisit anggaran dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Efisiensi tersebut didorong oleh ketepatan 

dan kecepatan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, 

dimana hal ini tidak dimiliki pemerintah pusat. 

 Sejalan dengan berbagai pendapat ahli di atas, World Bank dalam 

Khusaini (2006 : 47) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.  Argumentasi yang dipakai oleh 

World Bank adalah efisiensi ekonomi yang bisa ditingkatkan setelah 

desentralisasi fiskal. Dampaknya adalah timbul pertumbuhan ekonomi di daerah 

tersebut. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah persoalan kelembagaan di 

negara berkembang. Apabila pemerintah daerah mempunyai struktur 

kelembagaan yang jelas dan kuat, maka akan ada sebuah hubungan yang 

dinamis antara pemerintahan pusat dan daerah sehingga desentralisasi fiskal 

berjalan dengan baik. 

 Hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi juga 

bisa dilihat dari adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi lokal yang 

melibatkan pemerintah lokal (daerah), kelompok masyarakat dan sektor swasta 

(Barzelay dalam Khusaini, 2006:48). Dari ketiga elemen di atas, bisa terdapat 

kontrol dalam menggunakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam 

dan kelembagaan. Hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan 

ekonomi dapat terjadi secara tidak langsung melalui peningkatan efisiensi 

ekonomi terutama melalui penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat dengan 

sumber daya yang ada. 
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 Menurut Kuznets dalam Todaro (2003:99), pertumbuhan ekonomi 

diartikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara 

bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada 

penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh berbagai hal, yaitu 

kemajuan teknologi, institusional atau kelembagaan dan ideologis terhadap 

tuntutan keadaan yang ada. 

2.1.2. Hubungan antara Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 

perkembangan perekonomian. Salah satu yang menjadi alasannya adalah 

ketidakefisienan pasar dalam mengalokasikan berbagai sumber ekonomi. Untuk 

itulah kemudian pemerintah campur tangan. Peran aktif pemerintah ditandai 

dengan penyediaan berbagai barang dan jasa di berbagai sektor. Pengeluaran 

pemerintah dalam sebuah perekonomian mencerminkan adanya sebuah 

kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk 

membiayai berbagai kegiatan pemerintah, sehingga terdapat hubungan antara 

besarnya pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah dalam sebuah 

pemerintahan (Suparmoko, 2003: 22).  

Belanja pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 

daerah tidak terlepas dari berbagai teori mengenai pengeluaran pemerintah. 

Secara makro terdapat para ahli yang menggolongkan pada perkembangan 

pengeluaran pemerintah yaitu model pembangunan tentang perkembangan 

pengeluaran pemerintah, hukum Wagner dan teori Peacock dan Wiseman 

(Mangkoesoebroto, 2010:170).  

 Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah 

dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave. Terdapat tahapan pembangunan 

ekonomi yang dimulai tahapan awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada 
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tahap awal peranan investasi pemerintah besar karena pemerintah harus 

menyediakan prasarana dasar. Pada tahap menengah, investasi pemerintah 

masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun peran 

swasta juga makin besar. Menurut Musgrave, suatu proses pembangunan, 

investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan 

persentase investasi pemerintah dalam GNP semakin kecil. Menurut Rostow, 

dalam tingkat ekonomi lanjut, aktivitas pemerintah akan berubah dari penyediaan 

sarana menjadi aktivitas sosial seperti pelayanan kesehatan. 

 Selanjutnya mengenai hukum Wagner, terdapat teori mengenai 

perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase 

terhadap GNP. Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita 

meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga meningkat. Peranan 

pemerintah menjadi semakin besar karena pemerintah harus mengatur 

hubungan yang timbul dalam masyarakat. 

 Menurut Peacock dan Wiseman, pemerintah akan selalu berusaha untuk 

memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak 

yang semakin membesar. Masyarakat mempunyai toleransi pajak yang menjadi 

kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak. Dengan tarif yang 

tetap, pajak dapat meningkat karena adanya pertumbuhan ekonomi, yang 

kemudian meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dalam kondisi normal, maka 

GNP akan meningkat dan penerimaan pemerintah juga meningkat, dan 

pengeluaran pemerintah juga meningkat.  

Menurut Pigou dalam Mangkoesoebroto (2010: 64), barang publik 

disediakan melalui pembiayaan dari pajak dan pungutan dari masyarakat. 

Selanjutnya barang publik, sebagai salah satu bentuk pengeluaran pemerintah, 

harus disediakan sampai tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik 

sama dengan ketidakpuasan marginal akibat pemungutan pajak. Masyarakat 



 18

akan merasakan dampak dari partisipasi pembangunan bila semua pengeluaran 

pemerintah bisa mencapai berbagai sektor publik. Bila terjadi penyediaan 

berbagai barang publik dalam berbagai sektor dan disertai dengan adanya 

efisiensi maka pertumbuhan ekonomi dapat terjadi. 

 Menurut Baro dalam Khusaini (2006 : 50), pertumbuhan dalam level 

pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dari model pertumbuhan endogen 

yang terdiri dari fungsi produksi dengan dua input yaitu produksi modal dan 

pengeluaran pemerintah dimana fungsinya konstan atas return to scale. Dari 

hasil berbagai persamaan yang ada, Baro mengungkapkan bahwa alokasi 

pengeluaran pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mempengaruhi tingkat 

pertumbuhan ekonomi. 

Terdapat teori mengenai pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan 

peran pengeluaran pemerintah. Menurut Mankiw dalam Khusaini (2006 : 49) 

pertumbuhan ekonomi dapat direfleksikan melalui pertumbuhan Produk Domesti 

Bruto (PDB). Selanjutnya PDB dapat dipandang dari dua hal, yaitu total 

pendapatan yang diterima setiap orang dalam perekonomian dan yang kedua 

total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi. Dari dua 

pandangan tersebut, PDB dapat mencerminkan kinerja pertumbuhan suatu 

negara.  

Zhang dan Zho dalam Khusaini (2006 : 49) menyebutkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor tersebut 

adalah desentralisasi fiskal, tenaga kerja, perpajakan nasional, perpajakan 

provinsi, investasi, keterbukaan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di masing-

masing sektor dalam ekonomi. Sedangkan menurut Mankiw, terdapat faktor lain 

yaitu pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran dan perkembangan 

teknologi.  
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Menurut Zhang Zho, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti rasio konsolidasi pengeluaran provinsi 

terhadap konsolidasi pengeluaran nasional, konsolidasi pengeluaran nasional 

dan rasio anggaran pengeluaran provinsi terhadap pengeluaran nasional. 

Disamping itu dimasukkan juga variabel kontribusi pengeluaran pembangunan 

daerah terhadap total pengeluaran daerah dan kontribusi pengeluaran 

pembangunan pusat terhadap total pengeluaran. 

2.1.3. Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian 

Dalam setiap sistem perekonomian, pemerintah selalu mempunyai 

peranan yang penting. Menurut Adam Smith (Mangkoesoebroto, 2010:1), fungsi 

pemerintah tak lebih dari tiga hal saja, yaitu : 

1. Fungsi untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan; 

2. Fungsi untuk menyelenggarakan peradilan; 

3. Fungsi untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh 

swasta. 

Adam Smith yang menganut sistem kapitalis murni beranggapan bahwa setiap 

individu paling mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. Namun tidak 

dipikirkan mengenai berbagai benturan kepentingan antar individu yang 

mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. 

 Dalam perkembangannya, sistem perekonomian kapitalis murni tidak 

relevan lagi (Rossen 2002, dalam Khusaini 2006:14). Terdapat sebuah 

kegagalan pasar yang mengharuskan ada pihak yang turun tangan untuk 

mengatur jalannya perekonomian. Tugas inilah yang diemban oleh pemerintah. 

Selanjutnya pemerintah mempunyai fungsi ekonomi yang dapat dibagi dalam tiga 

fungsi besar, yaitu : 

1. Fungsi alokasi, yaitu pemerintah mempunyai peran untuk 

mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam 
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perekonomian kepada seluruh masyarakat. 

2. Fungsi distribusi, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan 

sumber-sumber ekonomi kepada seluruh masyarakat, sehingga 

seluruh masyarakat dapat mengakses sumber-sumber ekonomi dan 

mendapat penghasilan yang layak. Fungsi ini terkait dengan 

pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi. 

3. Fungsi stabilisasi, yaitu perranan pemerintah untuk menjaga 

stabilisasi perekonomian agregat untuk mencapai stabilitas ekonomi 

secara nasional. 

Pemerintah daerah, sebagaimana juga pemerintah pusat, juga berperan 

dalam perekonomian. Peranan pemerintah daerah yang paling pokok adalah 

fungsi alokasi, terkait dengan alokasi sumber-sumber ekonomi kepada 

masyarakat. Fungsi alokasi ini terkait dengan ketidakmampuan swasta dalam 

menyediakan barang-barang publik kepada masyarakat. Barang publik dibagi 

menjadi barang publik lokal dan barang publik nasional. Pemerintah daerah 

dapat dengan efisien menyediakan barang publik lokal.  

Fungsi distribusi pemerintah terkait dengan pemerataan kesejahteraan 

bagi penduduk. Bagi pemerintah daerah, terkait dengan desentralisasi, 

pemerataaan berlaku bagi penduduk di daerah tertentu dan disesuaikan dengan 

kemampuan daerah masing-masing. Peranan pemerintah pusat antara lain 

menjamin adanya distribusi sumber-sumber ekonomi ke berbagai daerah melalui 

dana transfer. Fungsi ketiga yaitu fungsi stabilisasi menjadi fungsi yang dipegang 

oleh pemerintah pusat. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi 

makro suatu negara, sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang 

sangat kecil. 
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2.1.4. Desentralisasi di Indonesia 

        Desentralisasi sebagai suatu sistem adminsitrasi pemerintahan tidak 

dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Begitu juga dengan 

desentralisasi di Indonesia yang mengalami berbagai fase yang berkaitan 

dengan berbagai peristiwa sejarah pemerintahan yang terjadi. Sejarah juga 

menunjukkan bahwa proses desentralisasi di Indonesia bergerak seperti ayunan 

pendulum, sehingga bisa disebut mempunyai pola zig-zag. Perubahan yang 

terjadi secara drastis dari sentralisasi menuju desentralisasi menjadikan 

pendekatan yang diambil dalam pola desentralisasi di Indonesia adalah 

pendekatan big bang yang radikal (Ma dan Hofman, 2002 dalam Kuncoro, 

2004:21). 

 Sejak zaman penjajahan Belanda, telah terdapat suatu konsep 

desentralisasi yang bersifat sentralistis, birokratis dan feodal, dimana terdapat 

hierarki yang tunduk kepada Gubernur Jenderal yang dijabat oleh bangsa 

Belanda. Tahun 1822, ketika Belanda mulai masuk di Indonesia, muncul 

Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie, yang 

menegaskan bahwa sistem sentralisasi yang digunakan dan adanya 

dekonsentrasi serta adanya pembagian wilayah administratif secara hierarkis 

(Yani, 2009:19).  

Pada tahun 1903 muncul Decentralisatie Wet dan dilanjutkan dengan 

Bestuurshervorming Wet pada tahun 1922. Kedua perundangan tersebut 

mengatur rumah tangganya sendiri dan membagi daerah otonom menjadi gewest 

(provinsi), regentschap (kabupaten) dan staatsgemeente (kota). Masa 

penjajahan membagi pemerintahan menjadi dua adminsitrasi, yang dipimpin 

Gubernur Jenderal sebagai wakil pemerintah Belanda dan adminsitrasi 

pemerintahan setempat sebagai wakil kerajaan (Kuncoro, 2004:5). Pola 

pemerintahan bertingkat inilah yang kemudian diadopsi oleh pemerintah 
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Indonesia melalui sentralisasi kekuasaan. Pelaksanaan dari dua undang-undang 

itu adalah munculnya peraturan yang membagi pulau Jawa dan Madura ke 

dalam provinsi, karesidenan dan kabupaten/kota serta menghapuskan 

pemerintahan lokal. 

 Saat penjajahan Jepang tahun 1942, sistem sentralisasi penuh 

diterapkan. Pada prinsipnya pembagian daerah hampir sama, namun dengan 

penamaan dalam bahasa Jepang. Sistem sentralisasi dilaksanakan dengan 

kekuasaan militer sebagai pusatnya.  

 Pada era kemerdekaan, daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang 

bersifat otonom. Berbagai peraturan yang dibuat untuk menjalankan otonomi 

antara lain UU Nomor 1 tahun 1945 yang membagi daerah ke dalam tiga jenis 

daerah otonom dan delapan provinsi. Tahun 1948 muncul UU Nomor 22 tahun 

1948 yang menganut otonomi material, yang mengatur pembagian kewajiban 

apa saja yang diserahkan ke daerah. Sistem otonomi riil dijalankan melalui UU 

Nomor 1 tahun 1957, dimana urusan rumah tangga secara luas diserahkan 

kepada daerah. Namun hal tersebut menyebabkan daerah di luar Jawa tidak 

puas akan kebijakan pemerintah pusat mengenai keuangan dan ekonomi. Tahun 

1965 muncul UU Nomor 18 tahun 1965 yang membagi wilayah Indonesia ke 

dalam daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

melalui sistem otonomi riil dan seluas-luasnya.  

 Pergantian rezim pemerintahan turut merubah tatanan sistem pemerintah 

di Indonesia. Melalui UU Nomor 5 tahun 1974, prinsip otonomi berubah menjadi 

otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Dengan lahirnya undang-undang ini 

secara yuridis Indonesia menerapkan otonomi daerah meskipun masih sangat 

terlihat adanya sentralistik pemerintahan. Dari segi keuangan undang-undang ini 

tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur 
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keuangan daerah sehingga daerah menjadi sangat tergantung terhadap dana 

dari pemerintah pusat.  

 Perubahan sistem pemerintahan menjadi ekses dari berakhirnya 

pemerintahan Presiden Suharto. Melalui UU Nomor 22 tahun 1999 terjadi 

perubahan sistem sentralistik menjadi desentralisasi. Terjadi penyerahan fungsi, 

personil dan aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berarti 

terjadi penyerahan wewenang yang melahirkan era desentralisasi yang luas dan 

bertanggung jawab. Untuk menyempurnakan UU Nomor 22 tahun 1999, terbit 

UU Nomor 32 tahun 2004 dimana daerah diberi kewenangan untuk 

menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan kecuali kewenangan 

pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, 

agama, moneter dan fiskal nasional. Dengan pembagian kewenangan tersebut 

maka pelaksanaan pemerintah di daerah berdasarkan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan.  

 Bersamaan dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah pada era 

reformasi, diikuti oleh UU Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur mengenai 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan derah. Sebelum lahir UU 

Nomor 25 taun 1999, landasan yuridis pelaksanaan hubungan keuangan piusat 

dan daerah masih menggunakan UU Nomor 32 tahun 1956 yang sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dan tidak bisa mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang tentang otonomi daerah yang 

baru memberikan payung hukum yang jelas dan tegas mengenai desentralisasi 

yang dianut dan kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 33 tahun 2004. 

2.1.5. Dana Perimbangan di Indonesia 

 Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, prinsip money follow function 

merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan, dalam artian setiap 

penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi 
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pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanankan kewenangan tersebut. 

Selama ini komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan yang 

sangat penting bagi pelaksanaan desentralisasi. Dalam kebijakan fiskal, dana 

perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Terdapat hubungan antara 

kebijakan desentralisasi fiskal dengan kebijakan fiskal nasional dalam APBN 

(Saragih, 2003:84). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, 

dana perimbangan merupakan inti dari hubungan keuangan antara pemerintahan 

pusat dan daerah.  

 Perkembangan dana perimbangan kepada daerah selama 10 tahun 

otonomi daerah selalu meningkat. Padahal daerah dikaatakan dapat melalui 

otonomi dengan baik, apabila sanggup memaksimalkan pendapatannya sendiri, 

diluar dana transfer dari pemerintah pusat. Dana perimbangan berkaitan 

langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks otonomi 

daerah atau desentralisasi. Terdapat beberapa model hubungan keuangan pusat 

dan daerah yang dapat dijadikan sebagai alternatif pendekatan, antara lain : 

- By percentage : yaitu distribusi penerimaan yang diterapkan pada PBB 

royalti atau license fee di bidang kehutanan, pertambangan umum dan 

migas, yang dibagikan kepada daerah dengan persentase tertentu. 

- By origin : yaitu bahwa distribusi penerimaan ke daerah didasarkan 

menurut asal sumber penerimaan. 

- By formula : yaitu distribusi penerimaan ke daerah yang didasarkan 

kepada suatu formula tertentu. 

- By ad hoc grants : yakni transfer keuangan yang didesain oleh 

pemerintah pusat yang didasarkan pada alokasi prioritas nasional untuk 

tujuan tertentu. 
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        Dana perimbangan terbagi dalam 3 jenis, bila didasarkan UU Nomor 33 

tahun 2004 yaitu : 

2.1.5.1. Dana Alokasi Umum (DAU) 

        Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. Dana Alokasi Umum termasuk pemberian transfer oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah yang tidak disertai syarat-syarat tertentu atau 

dikenal dengan Unconditional Grant. Ciri utama dari transfer ini adalah daerah 

memiliki keleluasaan (diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini 

sesuai pertimbangan-pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan apa 

yang menjadi prioritas daerahnya. Transfer tanpa syarat biasanya dibagikan 

berdasarkan suatu formula tertentu. Namun, formula apa yang tepat untuk 

menjamin meratanya kemampuan fiskal (fiskal capacity) daerah dalam 

menjalankan pelayanan publik minimum, amat tergantung kepada kondisi atau 

keadaan di masing-masing negara. 

        Menurut grand design desentralisasi fiskal Indonesia, konsep 

kesenjangan fiskal untuk mengalokasikan DAU di Indonesia sudah tepat untuk 

diadopsi, karena memperhitungkan dua aspek sekaligus, yaitu kebutuhan fiskal 

dan juga kemampuan fiskal pemerintah daerah. Berkaitan dengan besarnya 

Dana Alokasi Umum Pasal 27 ayat (1 s.d 4) UU No. 33 tahun 2004 menyatakan 

bahwa: 

1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh 

enam perseratus) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan 

dalam APBN; 

2) DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi 

dasar; 
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3) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal 

dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah; 

4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 

jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

2.1.5.2. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

        Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN dan dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu 

mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus termasuk pemberian transfer oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah yang disertai syarat-syarat tertentu atau 

dikenal dengan Conditional Transfer. Transfer jenis ini biasanya digunakan untuk 

keperluan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap 

penting oleh daerah. Contohnya adalah proyek-proyek yang menimbulkan efek 

eksternalitas positif bagi daerah-daerah lain maupun proyek-proyek dari 

pemerintah pusat yang sifatnya ujicoba atas suatu program baru.Sebagaimana 

terdapat di banyak negara lain, maka bentuk transfer yang bersifat specific grant 

akan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan arah 

pembangunan nasional.     

Seperti yang tercantum dalam pasal  38 UU No. 34 tahun 2004 tentang 

Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, dinyatakan bahwa “Besaran DAK 

ditetapkan setiap tahun dalam APBN berdasarkan masing-masing bidang 

kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan dana dalam APBN”. Saat ini terdapat 

12 (dua belas) bidang kegiatan DAK, yaitu: pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, 

air bersih, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan, 

lingkungan hidup, kependudukan dan kehutanan. Dengan demikian, jumlah 

alokasi DAK yang meningkat pada dasarnya terbagi atas alokasi untuk banyak 

bidang, sehingga efektivitas alokasi DAK per bidang menjadi sangat minimal. 
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        DAK tidak dialokasikan kepada semua daerah, namun hanya kepada 

daerah-daerah tertentu yang mempunyai kondisi khusus. Pemerintah Pusat 

menetapkan kriteria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1 s.d 4) No. 

33 tahun 2004 yang menyatakan bahwa: 

1) Pemerintah Pusat menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, 

kriteria khusus, dan kriteria teknis; 

2) Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 

daerah dalam APBD; 

3) Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-

undangan dan karakteristik daerah; 

4) Kriteria teknis ditetapkan oleh kementrian negara/departemen teknis. 

2.1.5.3. Dana Bagi Hasil (DBH)  

        Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi 

daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya. 

Sama halnya dengan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil termasuk pemberian 

transfer oleh Pemerintah Pusat kepada daerah yang tidak disertai syarat-syarat 

tertentu (Unconditional Grant). Oleh karenanya daerah memiliki keleluasaan 

(diskresi) penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai pertimbangan-

pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas 

daerahnya. 

       Berdasarkan Undang Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, bagian daerah dari pajak maupun sumber daya 

alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu. 

Jenis Dana Bagi Hasil berdasarkan Pasal 11 Ayat (1 s.d. 3) UU No. 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah : 

1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam; 

2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: 
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a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 

b) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. 

3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: 

a) kehutanan; 

b) pertambangan umum; 

c) perikanan; 

d) pertambangan minyak bumi; 

e) pertambangan gas bumi; 

f) pertambangan panas bumi.        

 
2.1.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Anggaran memuat perincian tentang pengeluaran dan penerimaan suatu 

daerah yang akan mempermudah bagi pemerintah daerah untuk mengetahui 

sektor mana yang akan diprioritaskan dalam pembangunan pada jangka waktu 

satu tahun. 

2.1.6.1 Pendapatan Pemerintah Daerah 

Otonomi daerah diharapkan akan memberikan keleluasaan bagi 

pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan 

kebutuhan yang ada. Dengan berawal dari kondisi tersebut, pemerintah daerah 

memerlukan sumber pembiayaan yang besar. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) 

UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bahwa 

sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dapat berasal 

dari: 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah 

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 33 

tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:  

a) Pajak Daerah; 

b) Retribusi Daerah; 

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahan; dan 

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

2) Pinjaman Daerah yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah 

menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga 

daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk 

kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. Berdasarkan 

Pasal 51 ayat (1) UU 33 tahun 2004 disebutkan bahwa: pinjaman daerah 

bersumber dari: 

a) Pemerintah Pusat; 

b) Pemerintah Daerah lain; 

c) Lembaga Keuangan Bank; 

d) Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. 

3) Dana perimbangan, berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU 33 tahun 2004 

disebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah 

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi fiskal. Adapun tujuan dana 

perimbangan adalah: 

a) Dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan 

perekonomian daerah; 

b) Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, 

transaparan, partisipatif dan bertanggungjawab; 

c) Memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari 

wilayah daerah yang bersangkutan.  
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2.1.6.2. Belanja Pemerintah Daerah 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,,belanja 

daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran yang dialokasikan secara adil 

dan merata agar (relatif) dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat 

tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Berdasarkan 

Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja pemerintah terbagi dalam dua 

kelompok, yaitu: 

1. Belanja tidak langsung 

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak 

terkait secara langsung denga pelaksanaan program dan kegiatan. 

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri 

dari (a) belanja pegawai; (b) bunga; (c) subsidi; (d) hibah; (e) bantuan sosial; 

(f) belanja bagi hasil; (g) bantuan keuangan; (h) belanja tidak terduga. 

Sebelum berlakunya Permendagri No 13 Tahun 2006, kelompok 

belanja tidak  langsung disebut dengan belanja rutin, yaitu sejak tahun 1975 

dengan berlakunya PP No. 5  Tahun 1975 dan PP No. 6 Tahun 1975 yang 

berlaku hingga tahun 2002. Sejak tahun 2002 berlaku Kepmendagri No. 29 

Tahun 2002 yang mengubah pengelompokan belanja daerah menjadi 

belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. 

2. Belanja langsung 

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja 

yang terdiri diri (a) belanja pegawai; (b) belanja barang dan jasa; (c) belanja 

modal. 

Sebelum berlakunya Permendagri No 13 Tahun 2006, kelompok 

belanja  langsung disebut dengan belanja pembangunan, yaitu sejak tahun 
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1975 dengan berlakunya PP No. 5  Tahun 1975 dan PP No. 6 Tahun 1975 

yang berlaku hingga tahun 2002. 

Pengeluaran pembangunan ditujukan untuk membiayai 

penyelenggaraan pembangunan dalam satu periode tertentu dan merupakan 

investasi dari pemerintah untuk mendorong kegiatan produksi nasional 

melalui pembangunan berbagai proyek sehingga produk domestik bruto 

meningkat sesuai yang direncanakan. 

 
2.1.7. Review Penelitian Terdahulu 

        Puji Wibowo pada tahun 2008 melakukan penelitian mengenai dampak 

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jurnal yang berjudul 

”Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah 

daerah baik kabupaten maupun kota dan provinsi memberikan pengaruh positif 

terhadap pembangunan. Hasil regresi yang dilakukan yang signifikan namun 

tidak mendukung indikator penerimaan dan pengeluaran yaitu rasio PAD 

terhadap total penerimaan daerah yang tidak memperhitungkan DAU dan DAK. 

Faktor yang bisa menjadi penghalang adalah penyusunan peraturan daerah 

mengenai pajak dan retribusi yang ditanggapi secara negatif oleh pelaku 

ekonomi dan ketidaksiapan aparatur pemerintah daerah dalam menguasai ilmu 

pemerintahan daerah serta keuangan daerah. 

 Priyo Hari Adi juga telah melakukan penelitian pada tahun 2005 terkait 

desentralisasi fiskal dalam jurnalnya yang berjudul ”Dampak Desentralisasi Fiskal 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan setelah era desentralisasi fiskal. 

Besaran kenaikan yang belum signifikan kemungkinan juga disebabkan oleh  

faktor-faktor di luar pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Desentralisasi fiskal telah 
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mendorong daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mendorong 

pertumbuhan ekonominya. Hal ini juga menjadi pembeda mengenai 

pertumbuhan ekonomi tiap daerah yang tidak seragam. 

Lain halnya dengan W. Scully (2001) yang melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

hidup. Hasil studinya yang ditulis dalam jurnal “Government Expenditure and 

Quality of Life” menjelaskan bahwa di negara-negara maju, diperlukan jumlah 

pengeluaran jauh lebih besar untuk memaksimalkan kualitas hidup 

masyarakatnya. Sedangkan Jamzani Sodik (2007) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional”, meneliti untuk 

mengetahui hubungan antara pengeluaran pemerintah dihubungkan dengan 

pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah baik rutin maupun pembangunan mempunyai pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pembangunan (modal) 

diperlukan daerah untuk tumbuh dan berkembang sendiri sesuai dengan 

kemampuan daerahnya sendiri. 

Sedangkan Hadi Sasana dalam jurnalnya “Peran Desentralisasi Fiskal 

terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah” tahun 2009, 

meneliti peranan desentralisasi dikaitkan kinerja ekonomi secara keseluruhan di 

Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah path analysis yang menggunakan 

variabel desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, 

penduduk miskin dan kesejahteraan. Hasilnya, desentralisasi fiskal berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi asalkan desentralisasi fiskal dipusatkan 

untuk pengeluaran sektor publik. 

       Yang terakhir menurut Iman Widhiyanto (2008), melalui jurnalnya yang 

berjudul “Fiscal Desentralization and Indonesia Regional Income Disparity” telah 

melakukan penelitian tentang hubungan antara desentralisasi fiskal, 
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pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia selama 

tahun 1994 sampai dengan 2004. Metode penelitian yang digunakan adalah 

sigma and beta analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

mengimplementasi kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mengalami 

koefisien pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Selanjutnya, hasil dari regresi 

menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai dampak positif terhadap 

tingkat pertumbuhan ekonomi dan dampak negatif terhadap ketimpangan 

pendapatan antara daerah. Hal ini selaras dengan new theories of 

decentralization yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak hanya akan 

meningkatkan efisiensi dan petumbuhan ekonomi tetapi juga mengurangi 

ketimpangan pendapatan antara daerah.  

2.2. Kerangka Pikir 

       Alur pikir dalam penelitian ini adalah dengan adanya otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal maka akan terjadi suatu perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah dan perubahan pola pengeluaran/belanja daerah. 

Dana transfer yang menjadi komponen perimbangan keuangan dan 

desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur perlu 

dialokasikan secara optimal melalui kebijakan penganggaran yang tertuang 

dalam APBD (belanja langsung dan tidak langsung) secara tepat sehingga akan 

memacu pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Tahapan penelitian dimulai dari 

pengumpulan data-data terkait dana perimbangan, alokasi belanja langsung 

dalam APBD dan data PDRB. 

 PDRB sebagai data dependen sedangkan dana perimbangan dan belanja 

langsung menjadi variable independen. Melalui model analisis, selanjutnya dapat 

diketahui pengaruh dana perimbangan dan belanja langsung terhadap PDRB 

serta analisis deskriptif mengenai hubungan antar variable tersebut.  
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Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Hipotesa Penelitian 

        Hipotesis penelitian adalah suatu kesimpulan awal yang masih bersifat 

sementara. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 

Belanja Langsung secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. 

Secara parsial pengaruh variabel-variabel tersebut dihipotesiskan sebagai 

berikut: 

H01 = Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB; 

H02 = Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB; 

H03 = Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB; 

H04 = Belanja Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. 

Otonomi Daerah 

Desentralisasi 
Fiskal 

APBD 

Belanja Daerah 
(Belanja langsung, 

belanja tidak langsung 

 

PDRB 

Dana 
Perimbangan 

PAD dan lain – 
lain pendapatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif karena penelitian ini mempergunakan hipotesis dengan penggunaan 

data yang terukur. Selanjutnya penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan 

yang dapat digeneralisasi dengan menggunakan beberapa metode analisis data 

untuk menjawab permasalahan penelitian.  

 

3.2. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan terhadap 38 kabupaten/kota yang ada di 

Provinsi Jawa Timur, dengan waktu penelitian tahun 2007 sampai 2009. 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

      Data yang akan dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder dari 

publikasi Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Data utama yang 

diperlukan adalah PDRB, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Langsung dalam APBD. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipilih adalah metode dokumentasi 

dimana dilakukan dengan cara mencari dan memperoleh data melalui kumpulan 

bahan, dokumen, arsip dan studi literatur. Data diperoleh dari instansi 

pemerintah yang berupa hasil perhitungan maupun publikasi, baik oleh BPS 

maupun Kementerian Keuangan.  
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3.5  Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang 

jelas mengenai variabel yang akan dipakai sehingga menghindarkan dari 

pengertian yang salah dlaam penelitian ini. Berbagai variabel akan diukur 

dengan model regresi yang terdiri dari variabel dependen dan variabel 

independen, yaitu : 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PDRB. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi DAU, DAK, DBH dan 

Belanja Langsung. 

Selanjutnya definisi operasional mencakup pengertian : 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu nilai tambah yang dihasilkan 

oleh faktor produksi di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana perimbangan yang 

dialokasikan berdasar celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan 

fiskal dan kapasitas fiskal. 

3. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bagian dari dana perimbangan yang 

terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, dan merupakan penerimaan dalam 

APBD. 

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu bagian dari dana perimbangan yang 

dialokasikan untuk kebutuhan khusus dan menjadi penghubung pencapaian 

standar pelayanan minimum. 

5. Belanja Langsung (BL) adalah realisasi jenis belanja langsung dalam APBD 

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan/program di kabupaten/kota di 

Jawa Timur. 
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3.6. Metode Analisis 

3.6.1. Metode Regresi Data Panel 

Teknik estimasi regresi data panel dipilih karena merupakan pendekatan 

dimana data terdiri atas data cross section dan data time series, yaitu data terdiri 

dari beberapa kabupaten dalam suatu kurun waktu tertentu. 

Ada tiga metode yang bisa digunakan untuk pengolahan data panel. 

Pertama, pendekatan pooled least square (PLS) yang secara sederhana 

menggabungkan (pooled) seluruh data time series dan cross section. Kedua, 

pendekatan fixed effect (FEM) yang memperhitungkan kemungkinan bahwa 

peneliti menghadapi masalah omitted variables. Omitted variables mungkin 

membawa perubahan pada intersep time series atau cross section. Model 

dengan fixed effect menambahkan dummy variables untuk mengijinkan adanya 

perubahan intersep ini. Ketiga, pendekatan efek acak (random effect) yang 

memperbaiki efisiensi proses least square dengan memperhitungkan error dari 

cross section dan time series. Model random effect (REM) adalah variasi dari 

estimasi generalized least square. Model data panel untuk masing- masing teknik 

regresi adalah sebagai berikut (Gujarati, 2003): 

a. Pooled Least Square 

itnitnit3321it X....XY μ+β++β+β+β=      

b. Fixed Effect 

itnitnit22nn221it X....XD....DY μ+β++β+α++α+α=    

c. Random Effect 

ititnitnitit XXY μεβββ +++++= ....221      

 

Untuk teknik estimasi model data panel, tidak membutuhkan 

asumsi terbebasnya model dari serial korelasi, sehingga uji tentang 
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otokorelasi dapat diabaikan, sedangkan pengujian heteroskedastisitas 

masih tetap perlu untuk dilakukan, karena data panel juga merupakan 

data cross section yang memungkinkan terjadinya heteroskedasitisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui program komputer  

(Nachrowi, 2007: 330) 

 

3.6.2. Pemilihan Model Estimasi Dalam Data Panel 

Penentuan metode antara PLS (Pooled Least Square) dan FEM (Fixed 

Effect Method)  dapat dilakukan dengan cara perbandingan nilai Akaike Info 

Criterion (AIC). Adapun rumus dari Akaike info Criterion adalah sebagai berikut 

(Gujarati, 2003): 

AIC =    

Dimana : 

AIC :  nilai Akaike Info Criterion 

k :  jumlah variabel 

n :  jumlah data observasi 

RSS :  Residual sum of squares 

Pemilihan model dilakukan dengan membandingkan nilai AIC kedua 

model tersebut, model yang terbaik dalam melakukan estimasi adalah model 

dengan nilai AIC yang paling rendah, sehingga model yang sebaiknya dipilih 

untuk dipergunakan dalam estimasi adalah model dengan nilai AIC paling rendah. 

Sementara itu untuk memilih antara metode fixed effect (FEM) atau 

metode random effect (REM) digunakan uji Hausman. Hipotesis nol dari uji 

Hausman adalah: 

0H  = random effect 

1H  = fixed effect 
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Apabila Chi Square hitung > Chi Square tabel atau p-value signifikan 

maka 0H  ditolak dan model fixed effect lebih tepat untuk digunakan. Uji 

Hausman dapat dilakukan melalui command program eviews. 

 

3.6.3. Pengujian Statistik 

3.6.3.1. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) adalah angka yang menunjukkan besarnya 

kemampuan variasi dari variabel tak bebas yang dapat diterangkan oleh variabel 

bebas. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu, 

semakin mendekati satu maka semakin dekat hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel tak bebas. 

 

3.6.3.2. Uji t-Statistik 

Pengujian t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh parsial dari 

variabel bebas pada variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis: 

H0 : β = 0  (Variabel Belanja Langsung Daerah , DAU , DAK , DBH tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PDRB) 

H1 : β ≠ 0  (Variabel Belanja Langsung Daerah, DAU, DAK, DBH 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PDRB) 

Dengan menguji dua arah dalam tingkat signifikansi = α, dan derajat 

kebebasan (degree of freedom) df = n – k, (di mana n = jumlah observasi dan k = 

jumlah parameter termasuk konstanta), maka hasil pengujian akan menunjukkan: 

H0 diterima bila - t-tabel ≤ t-statistik ≤ t-tabel 

H0 ditolak bila t-statistik < - t-tabel atau t-statistik > t-tabel 
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3.6.3 Uji F-statistik 

Pengujian F-statistik digunakan untuk menguji signifikansi dari semua 

variabel bebas sebagai satu kesatuan atau mengukur pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel terikat. Hipotesis yang 

digunakan adalah: 

H0 : Variabel Belanja Langsung daerah, DAU, DAK dan DBH secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel PDRB. 

H1 : Setidak-tidaknya ada satu variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel PDRB. 

Hasil pengujian adalah: 

 Apabila nilai F-statistik > F-tabel, berarti H0 ditolak, sehingga variabel 

bebasnya secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikatnya. 

 Apabila F-statistik ≤ F-tabel, berarti H0 diterima, sehingga variabel bebasnya 

secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

terikatnya. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur 

Gambaran umum yang disampaikan disini adalah gambaran umum yang 

berkaitan dan mendukung penelitian yang dilakukan. Hal-hal yang berkaitan 

tersebut antara lain adalah kondisi geografis, pemerintahan dan potensi yang 

dimiliki kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.  

4.1.1 Kondisi Geografis 

 Keadaan geografis Provinsi Jawa Timur ditandai dengan batas Provinsi 

Jawa Tengah di bagian barat, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, 

berbatasan dengan Provinsi Bali di sebelah timur dan berbatasan dengan 

Samudera Indonesia di sebelah selatan. Provinsi Jawa Timur merupakan 

provinsi yang paling timur di pulau Jawa dan mempunyai luas wilayah mencapai 

46.428 km2, dimana Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi terluas di pulau Jawa. 

Panjang bentangan wilayah Jawa Timur dari ujung timur ke ujung barat 

mencapai sekitar 400 km, dan panjang bentangan utara ke selatan mencapai 

sekitar 200 km, namun pada bagian ujung timur menyempit hingga mencapai 

sekitar 60 km.  

 Provinsi Jawa Timur terbagi dalam dua bagian yaitu, Jawa Timur daratan 

dan Pulau Madura yang dipisahkan oleh selat Madura. Luas dari Jawa Timur 

daratan mencapai 90% dari total wilayah sedangkan luas pulau Madura hanya 

sekitar 10% dari total wilayah. Selain wilayah daratan yang luas, Provinsi Jawa 

Timur juga mempunyai beberapa pulau, beberapa diantaranya adalah Pulau 

Bawean, Kepulauan Kangean, Kepulauan Masalembu, Pulau Nusa Barung dan 

Pulau Sempu.  
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Berdasarkan kondisi geografisnya, Provinsi Jawa Timur memiliki kondisi 

yang bermacam-macam. Di bagian utara Jawa Timur, atau disebut daerah 

pesisir utara, merupakan daerah dataran rendah yang meliputi Kota Surabaya, 

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban dan Kabupaten 

Lamongan. Selain itu di daerah utara terdapat pegunungan kapur yang relatif 

tandus. Daerah dengan dataran sedang mencakup wilayah bagian tengah Jawa 

Timur, yang merupakan daerah subur karena juga terdapat beberapa wilayah 

dengan gunung berapi. Sedangkan daerah dataran tinggi meliputi beberapa 

daerah antara lain, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, 

Kota Batu yang wilayahnya berada pada daerah pegunungan dan perbukitan. 

Provinsi ini terletak diantara 111’ sampai 114.42' garis bujur timur dan 7.12' 

samapai 8.48' garis lintang selatan. Dua pertiga daratan Jawa Timur terdiri dari 

daerah pegunungan 

4.1.2 Pemerintahan 

Sejak tahun 2003, wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi atas 29 kabupaten 

dan 9 kota sehingga secara keseluruhan terdiri dari 38 kabupaten/kota. Jumlah 

penduduk Provinsi Jawa Timur berdasarkan Susenas tahun 2006 berjumlah 

37.478.737 jiwa, sehingga rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 

3,57 orang dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 807 jiwa/km2 

(www.jatim.bps.go.id). Kota Surabaya menjadi daerah dengn jumlah penduduk 

terpadat yaitu 2.720.156 jiwa, disusul Kabupaten Malang sebesar 2.442.422 jiwa 

dan Kabupaten Jember sebesar 2.293.740 jiwa. Sedangkan Kota Mojokerto 

mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu 119.051 jiwa, disusul Kota Blitar 

sebesar 127.338 jiwa. 

Terdapat berbagai karekteristik antara kabupaten dan kota di Jawa Timur 

yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut antara lain termasuk perbedaan 

ekonomi yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya, adat maupun letak geografis 
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daerah. Sebagai contoh daerah bagian utara/pesisir utara seperti Surabaya, 

Lamongan, Gresik, Tuban mempunyai kecenderungan kondisi ekonomi yang 

lebih baik daripada daerah selatan Jawa Timur yang mempunya kondisi 

pegunungan/perbukitan seperti Kabupaten Tulungagung, Trenggalek dan 

Pacitan. Sampai dengan Agustus 2010, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur 

mencapai 19,527 juta orang. Sektor pertanian memberikan sumbangan 

penyerapan tenaga kerja mencapai 7,94 juta diikuti sektor perdagangan sebesar 

3,79 juta orang, sektor industri 2,48 juta orang dan sektor jasa 2,45 juta orang. 

4.1.3. Investasi 

 Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 menjadi provinsi yang teratas 

dalam pencapaian jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 

peringkat kedua dalam Penananaman Modal Asing (PMA) setelah Jakarta. Di 

bidang penanaman modal, memang Provinsi Jawa Timur sangat giat untuk 

melakukan berbagai terobosan demi mencapai pertumbuhan investasi yang 

tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian Provinsi Jawa Timur sebaga 

provinsi terbaik dalam pelayanan terpadu satu atap bidang penanaman modal. 

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah dengan 

memberikan jaminan kepada investor mengenai permasalahan di bidang 

pertanahan, perburuhan, listrik maupun perizinan. Selain itu pemerintah provinsi 

juga menggiatkan promosi daerah dengan berbagai kerjasama perdagangan, 

investasi dan pariwisata, selain berbagai kerjasama dengan kedutaan besar, 

Kadin dan kerjasama antar investor. Hal lain yang dilakukan adalah layanan 

informasi online serta melakukan berbagai kerjasama pelayanan perizinan 

investasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Di bidang 

infrastrukur, Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan berbagai perbaikan 

seperti peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Perak, penambahan runway 
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pada Bandara Juanda, serta percepatan pembangunan jalan tol pengganti yang 

melalui wilayah Porong, Sidoarjo (www.seruu.com). 

 Wilayah Jawa Timur sudah dipersiapkan sebagai daerah industri sejak  

jaman penjajahan Belanda. Di saat Deandles menjadi Gubernur Hindia Belanda, 

sudah mulai dibangun industri baja di Surabaya maupun industri perkapalan. 

Bahkan setelah itu, pemerintah Belanda mulau membangun berbagai kawasan 

industri di Jawa Timur. Potensi ini yang kemudian menjadikan Surabaya sebagai 

sebuah kawasan industri yang terpadu antara industri inti dan berbagai industri 

pendukung di sekitarnya (www.pln-jatim.co,id). Kondisi ini sampai sekarang tetap 

menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu pusat industri di Indonesia.  

 Keistimewaan Provinsi Jawa Timur yang menarik investasi antara lain 

adalah keanekaragaman industri yang dihasilkan dari seluruh kabupaten/kota. 

Variasi industri tersebut terjadi mulai dari skala kecil hingga skala besar yang 

melibatkan Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. 

Dari sisi komoditas yang dimilikinya, Provinsi Jawa Timur mempunyai berbagai 

sektor unggulan. Pada sektor pertanian terdapat subsektor tanaman pangan, 

perkebunan dan subsektor perikanan. Dari berbagai sektor ini dihasilkan 

tanaman padi, tebu, kelapa, kopi, cengkeh, tembakau, karet dan kakao. Dari 

subsektor perikanan terdiri dari perikanan laut, perairan umum dan perikanan 

budidaya. 

Dari sektor industri, Provinsi Jawa Timur mendukung berbagai kegiatan 

investasi dengan baik, melalui penyediaan berbagai moda transportasi dan 

infrastruktur pendukung lainnya. Pembangunan berbagai kawasan industri yang 

saling terhubung juga berperan meningkatkan sektor industri di Jawa Tmur. 

Kawasan industri tersebut tersebar antar kabupaten/kota. Jika pada beberapa 

waktu yang lalu terdapat 23 kawasan industri yang tersebar di 10 

kabupaten/kota, selanjutnya terdapat kawasan Gerbangkertasusila yang terdiri 
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dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Berbagai 

kawasan industri dan investasi yang dibangun, dengan disertai dengan sarana 

dan prasarana yang baik, akan secara efektif meningkatkan perekonomian Jawa 

Timur.  

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di Jawa Timur terhitung 

memadai. Berbagai sarana transportasi baik darat, laut maupun udara tersedia. 

Untuk jalur darat, berbagai perbaikan jalan baik yang melalui sentra industri, 

pembukaan jalan lintas selatan Jawa dan berbagai percepatan proyek jalan tol, 

turut menyumbang kelancaran kegiatan investasi. Untuk proyek pengadaan jalan 

tol pengganti di Porong sudah dilakukan, serta proyek tol trans Jawa yang saat 

ini sudah direncanakan mencapai daerah Nganjuk (Kertosono) sampai Surabaya.  

Untuk menghubungkan wilayah utara dan selatan Jawa Timur, telah ada  

rencana pembangunan jalan tol Surabaya-Malang yang akan direalisasikan 

dengan proyek tol Malang-Pandaan (Pasuruan), yang diharapkan turut 

mengangkat perekonomian wilayah selatan Jawa Timur. Sarana transportasi laut 

selama ini ditunjang oleh adanya 29 pelabuhan laut baik yang besar maupun 

kecil yang bisa menjadi faktor penunjang berbagai kegiatan investasi. Di samping 

itu teradapat lima pelabuhan penyeberangan yang tersebar antara lain 

penyeberangan Ujung Kamal, penyeberangan Jangkar, penyeberangan 

Kalianget dan penyeberangan Ketapang (www.indonesia.go.id). Pembangunan 

jembatan penghubung pulau Jawa dan pulau Madura yang disebut jembatan 

Suramadu juga menunjukkan infrastruktur yang mendukung iklim investasi. 

Sebagai sarana transportasi udara, di Jawa Timur terdapat tiga bandara yaitu 

Bandara Juanda di Kabupaten Sidoarjo, Bandara Abdurahman Saleh di 

Kabupaten Malang dan Bandara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi. Selain 

itu tahun 2012 direncanakan akan dioperasikan dua lagi bandara yaitu Bandara 
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Bawean di Kabupaten Gresik dan Bandara Sumenep di Kabupaten Sumenep 

(www.tempointeraktif.com).  

4.1.4. Potensi Sumber Daya Alam 

 Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi sumber daya alam yang 

bervariasi. Berbagai sektor unggulan di Jawa Timur banyak yang menjadi 

penyumbang bagi produksi nasional. Pada sektor pertanian, Jawa Timur yang 

mempunyai tanah yang subur, menghasilkan padi, jagung, palawija dan sayur 

mayor. Di samping itu Jawa Timur menghasilkan buah-buahan yang menjadi 

komoditas andalan dan bernilai ekonomi tinggi seperti mangga, pisang, jeruk dan 

apel. Kontur tanah di Jawa Timur yang bervariasi antara dataran rendah dan 

tinggi membuat produk pertanian dan perkebunan menghasilkan berbagai 

produk. Perkebunan masih berupa perkebunan rakyat dan sebagian lagi milik 

BUMN. Perkebunan di Jawa Timur menghasilkan komoditas unggulan berupa 

teh, tembakau, kopi, kopra/kelapa, cokelat, cengkeh, kapas, jambu mete, dan 

rossela.  

 Potensi pertambangan yang dimiliki antara lain batu gunung, pasir, batu 

kapur, felspart, tanah liat, dolomite, marmer, pasir kwarsa, bantonit, trass, 

pasir/kerikil batu, dan lain-lain. Areal pertambangan yang dimilki Jawa Timur 

sekitar 10.992,86 hektar. Selain bahan galian tersebut, Jawa Timur juga 

mempunyai deposit minyak dan gas bumi, seperti di wilayah Gresik, Tuban, 

Madura. Sedangkan batubara, marmer dan timah hitam bisa dijumpai di daerah 

pegunungan di wilayah selatan Jawa Timur seperti Pacitan, Tulungagung dan 

Ponorogo. Beberapa hasil pertambangan yang lain adalah mangan, air raksa, 

tembaga, emas perak, belerang dan yodium yang tersebar di wilayah Malang, 

Jember, Trenggalek, Pacitan, Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto, Jombang dan 

Trenggalek. Dengan berbagai kekayaan sumber daya alam tersebut seharusnya 
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perekonomian Jawa Timur bisa terangkat dengan pemanfaatan yang sebaik-

baiknya (www.indonesia.go.id).  

 Sektor pariwisata merupakan sektor yang masih sangat terbuka untuk 

dikembangkan. Hal ini terlihat juga dari perkembangan sektor Perdagangan, 

Hotel dan Restoran sebagai penyumbang terbesar PDRB Jawa Timur. 

Pengelolaan yang profesional dibutuhkan, karena banyak sekali obyek pariwisata 

yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur baik berupa 

wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata belanja. Wisata alam 

yang ada di Jawa Timur  antara lain Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 

Telaga Sarangan, Tretes, Wisata Bahari Lamongan, paket wisata di Kota Batu, 

Taman Safari II, Pantai Ngliyep. Sedangkan wisata sejarah dan budaya antara 

lain Candi Panataran, Candi Singosari, kawasan Trowulan, Makam Wali Songo, 

dan Museum Bung Karno.  

 

4.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Penggunaan analisis ini berhubungan dengan pengumpulan data yang 

pada akhirnya memberikan informasi yang berguna. Analisis deskriptif 

mempermudah pengungkapan berbagai informasi yang penting, dari data yang 

ada ke dalam bentuk yang ringkas, namun tetap membutuhkan adanya 

penjelasan.  

4.2.1. Analisis Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur 

Peningkatan produksi masing-masing sektor ekonomi yang dihitung dari 

PDRB harga konstan, dimana faktor kenaikan harga barang dan jasa sudah 

dihilangkan atau dianggap konstan dan sama dengan tahun dasar, tahun 2000, 

sehingga yang tampak adalah naik / turunnya produksi. Indikator pertumbuhan 
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ekonomi ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah 

dicapaidan untuk menentukan arah pembangunan ke depan. 

Kinerja suatu daerah dapat dilihat dengan menghitung besarnya nilai 

tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Dalam 

pendekatan produksi, semua faktor produksi dikelompokkan dalam sembilan 

sektor. Sektor-sektor tersebut tercermin dalam nilai Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), sehingga PDRB bisa menjadi gambaran mengenai tingkat 

kesejahteraan masyarakat di suatu daerah, yang berkaitan juga dengan tingkat 

kemajuan di daerah tersebut. 

Struktur perekonomian suatu daerah bisa dilihat dari peranan sektor-

sektor perekonomian yang ada di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena tingkat 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan rata-rata tertimbang dari 

tingkat pertumbuhan sektornya. Jika suatu sektor yang berperan dominan 

mengalami pertumbuhan yang tinggi, maka akan mempercepat pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan. 

Secara keseluruhan, pada tahun 2008, PDRB berdasarkan harga konstan 

Provinsi Jawa Timur mencapai Rp. 304,79 triliun. Sektor perdagangan, hotel dan 

restoran menjadi penyumbang PDRB terbesar bagi Provinsi Jawa Timur dengan 

capaian Rp. 95,89 triliun atau 31,46%. Berturut-turut kemudian dari sektor 

industri pengolahan yang menyumbang Rp. 79,51 triliun atau  26,08%, sektor 

pertanian sebesar Rp. 49,44 triliun atau 16,22%. Sektor industri pengolahan 

masih mempunyai kesempatan untuk memberi kontribusi lebih besar lagi karena 

di Jawa Timur terdapat persebaran daerah industri yang bisa dikembangkan, 

berkaitan dengan posisi Jawa Timur sebagai pintu gerbang pulau Jawa dari sisi 

kawasan timur. 

Untuk sektor bangunan menyumbang rata-rata sekitar 3,32%, sedangkan 

sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang rata-rata 5,7%. Selanjutnya 
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sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan berkontribusi sebesar 5,04% 

disusul sektor jasa-jasa yang menyumbang 8,17%. Terdapat dua sektor yang 

memberikan kontribusi kecil, sekitar 2%, yaitu sektor pertambangan dan galian 

serta sektor listrik, gas dan air bersih. Hal ini tentunya menjadi perhatian karena 

daerah Jawa Timur kaya dengan sumber daya alam, sehingga diharapkan 

kontribusi sektor pertambangan dan galian bisa ditingkatkan. Sedangkan sektor 

listrik, gas dan air bersih masih terkait dengan penyediaan jasa oleh pemerintah, 

sehingga hal ini memberi gambaran bahwa seharusnya pelayanan pemerintah 

lebih meningkat dari sisi kualitas dan kuantitas karena Jawa Timur mempunyai 

wilayah yang luas dengan penduduk yang besar. 

Terdapat perubahan sektor penyumbang terbesar PDRB Jawa Timur 

sejak tahun 2004, dimana sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi 

penyumbang terbesar bagi Jawa Timur, dimana sebelumnya penyumbang 

terbesar adalah sektor industri pengolahan.  Setelah sektor perdagangan, hotel 

dan restoran, penyumbang PDRB terbesar kedua adalah sektor industri 

pengolahan, disusul sektor pertanian. 

Semua sektor mengalami peningkatan, meskipun peningkatan terbesar 

terjadi pada sektor perdangangan, hotel dan restoran. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat potensi yang besar dari sektor-sektor yang ada di Jawa Timur 

karena sejak tahun 2000, rata-rata terjadi kenaikan PDRB per sektor. Hal ini 

tentu saja ditopang dari jumlah penduduk Jawa Timur yang juga semakin 

meningkat dengan infrastruktur yang semakin membaik.  

 

 

 

 



 50

Gambar 4.1:  Pertumbuhan PDRB Jawa Timur Tahun 2004 s.d 2008  
    Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan  

                        Tahun 2000 (dalam triliun rupiah) 

 

Sumber : Biro Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur  

Dari data sejak tahun 2004 sampai tahun 2008, kota Surabaya menjadi 

daerah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur. Hal ini 

terlihat juga melalui kontribusi Kota Surabaya terhadap PDRB Jawa Timur, 

dimana rata-rata 25% PDRB Jawa Timur disumbangkan oleh Kota Surabaya. Hal 

ini tidak terlalu mengherankan karena Surabaya adalah ibukota Provinsi Jawa 

Timur, sekaligus sebagai barometer ekonomi wilayah Indonesia Timur, sehingga 

segala infrastruktur mulai dari jalan, pelabuhan, dan prasarana lain tersedia di 

Surabaya bahkan sejak Indonesia belum merdeka. Bisa dikatakan bahwa Kota 

Surabaya menjadi nadi bagi perekonomian Provinsi Jawa Timur. 

Setelah Kota Surabaya, penyumbang PDRB besar lainnya adalah 

Kabupaten Sidoarjo, yang pada tahun 2008 menyumbang sekitar 9%, Kota Kediri 

sekitar 7%, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Malang sekitar 5%. Selain 

kabupaten/kota tersebut, rata-rata daerah pantai utara mempunyai PDRB yang 



 51

lebih baik dari daerah lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan Kota Surabaya 

yang memberi pengaruh positif bagi daerah lain di sekitarnya, berkaitan dengan 

daerah industri maupun perdagangan yang melalui wilayah utara Jawa Timur. 

Wilayah Jawa Timur bagian selatan dan tengah terkesan dibelakang 

kemakmuran daerah utara Jawa Timur karena memang infrastruktur yang 

menjadi urat nadi penyambung perekonomian tertinggal dari wilayah utara. Hal 

ini telah berlangsung sejak masa sebelum kemerdekaan yang berlanjut sampai 

dengan masa sekarang. Hal ini ditunjang dengan wilayah selatan Jawa Timur 

yang banyak mempunyai dataran tinggi. Namun saat ini wilayah selatan mulai 

diberikan perhatian dengan berbagai proyek pembangunan infrastruktur baik 

pembangunan jalur lingkar selatan Jawa yang kelak menghubungkan wilayah 

selatan Pulau Jawa mulai Jawa Timur hingga Banten. Selain itu berbagai 

pengembangan terhadap berbagai produk unggulan wilayah selatan Jawa Timur 

juga sudah mulai dilaksanakan. 

Perekonomian daerah di Jawa Timur mampu tumbuh dalam kisaran lima 

persen setiap tahunya. Pada tahun 2003 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

adalah 4,78%, kemudian tumbuh semakin cepat pada dua tahun berikutnya yaitu 

sebesar 5,83%. Meskipun sedikit melambat, namun pertumbuhan perekonomian 

Jawa Timur pada 2008 mencapai 5,94%. Kinerja perekonomian yang tinggi di 

Provinsi Jawa Timur ini tentunya tidak lepas dari pertumbuhan kabupaten / kota 

yang ada di Jawa Timur. Beberapa kabupaten/kota seperti Kota Surabaya, 

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro dan Kota Malang menunjukan 

kinerja ekonomi yang mengesankan pada dua tahun terakhir. Pada gambar 4.1 

berikut dapat dilihat pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota di Jawa Timur 

pada 2007 sampai 2009. 
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Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi  
Jawa Timur Tahun 2007 sampai 2009 

 

 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2009, diolah (Lampiran VI) 

Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur dan menjadi pusat 

kegiatan perekonomian di Jawa Timur, selama periode 2007 sampai 2009 

menunjukan kinerja pertumbuhan yang cukup tinggi dan selalu diatas 
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pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur itu sendiri, pada yahun 2007 

pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mencapai 6,78%, agak menurun pada 

2008 yaitu 6,64% dan 5,01% pada tahun 2009.  

Daerah lain yang menunjukan pertumbuhan perekonomian yang tinggi 

adalah Kabupaten Bojonegoro yang menembus angka 10%, yaitu 13,62% pada 

2007, 12,32% pada 2008 dan 10,02 pada 2009. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi di Kabupaten Bojonegoro ini dikarenakan telah mulai beroperasinya ladang 

minyak blok cepu yang tentunya menarik banyak investor untuk menanamkan 

investasinya di Kabupaten Bojonegoro. Selain Kabupaten Bojonegoro, daerah 

lain yang angka pertumbuhan perekonomianya cukup tinggi adalah Kabupaten 

Gresik, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kota Malang, 

Kota Blitar dan Kota Batu. 

4.2.2. Analisis Deskriptif Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur 

Secara umum, DBH kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 

anggaran 2007 sampai dengan 2009 mengalami kecenderungan yang terus 

meningkat. Peningkatan DBH ini disebabkan oleh semakin besarnya pendapatan 

yang dihasilkan baik yang berasal dari sumber daya alam maupun bagi hasil 

pajak yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam, bagi hasil yang semakin besar 

menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan oleh pengolahan sumber daya 

alam tersebut meningkat, sedangkan bagi daerah yang tidak memiliki sumber 

daya alam, peningkatan DBH diperoleh dari intensifikasi pemungutan pajak, yang 

dalam hal ini meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan, maupun dari Pajak Penghasilan pasal 25, 29 untuk waib pajak 

orang pribadi dan pasal 21. 
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Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2007-2009 (dalam 
Rupiah)  

 
Karakteristik 

Data 

Tahun Anggaran 

2007 2008 2009 

Mean 43.222.151.780 61.506.777.456 80.387.634.028

Median 26.277.588.537 38.031.925.896 49.994.448.540

Maksimum 386.763.094.761 449.412.395.797 665.214.156.268

Minimum 9.583.035.373 19.197.450.000 22.747.526.000

Standar Dev. 62.788.730.194 73.751.688.833 108.544.456.359

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, diolah (Lampiran I) 

Wilayah yang mendapatkan DBH yang paling besar selama kurun waktu 

tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah Kota Surabaya. Proporsi DBH Kota 

Surabaya terhadap jumlah total DBH kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009 adalah sebesar 0,2355 dari 

jumlah total DBH tahun 2007, sebesar 0,1923 dari jumlah total DBH tahun 2008, 

dan sebesar 0,2178 dari jumlah total DBH tahun 2009. Hal ini menunjukkan 

bahwa Kota Surabaya berhasil memaksimalkan pendapatan dari PBB dan 

BPHTB, dikarenakan Kota Surabaya tidak memiliki sumber daya alam seperti 

minyak bumi. Kota Surabaya bisa mempunyai PBB dan BPHTB yang besar 

karena struktur perkotaan serta mengalami kemajuan yang besar baik sebagai 

pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur, maupun pusat bisnis dan keuangan di 

kawasan timur Indonesia. 

Sedangkan wilayah yang memiliki DBH terkecil pada tahun anggaran 

2007 sampai dengan tahun anggaran 2009 adalah Kabupaten Bondowoso, Kota 

Blitar dan Kota Madiun. Persentase DBH Kabupaten Bondowoso dengan jumlah 

total DBH yang diterima oleh kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 

anggaran 2007 adalah sebesar 0,0058. Persentase DBH Kota Blitar pada tahun 

anggaran 2008 adalah sebesar 0,0082 dari total DBH Jawa Timur dan pada 

tahun anggaran 2009, persentase DBH Kota Madiun adalah sebesar 0,0074 dari 
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total DBH Jawa Timur. Untuk kabupaten/kota yang memperoleh DBH kecil, 

besarannya tidak terlalu jauh antar daerah yang berarti terdapat beberapa 

daerah yang masih belum maksimal memperoleh pendapatan PBB, BPHTB dan 

PPh. 

Rata-rata DBH kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 

42% pada tahun anggaran 2008 dan 31% pada tahun anggaran 2009. Dapat 

dikatakan bahwa meskipun secara nominal DBH kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur memang meningkat, namun peningkatannya tersebut mengalami 

penurunan.   

Standar deviasi variabel DBH pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 

2009 juga mengalami peningkatan. Dengan semakin besarnya nilai standar 

deviasi ini, berarti semakin jauh nilai besaran DBH dari nilai rata-ratanya. DBH 

yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 

2007 sampai dengan 2009 jumlahnya semakin berbeda-beda dan semakin 

besarnya selisih antara nilai DBH tertinggi dengan nilai DBH terendah yang 

menggambarkan keberagaman potensi sumber daya alam dan potensi 

perpajakan, serta kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi tersebu 

 

4.2.3. Analisis Deskriptif Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur 

Perkembangan besaran DAU untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur untuk tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan. 

Terjadinya peningkatan DAU menggambarkan semakin besarnya celah fiskal 

yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini 

berarti terjadi perbedaan antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-

masing kabupaten/kota yang tiap tahun semakin besar. 
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Tabel 4.2 : Statistik Deskriptif Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota 
di Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2007-2009 (dalam 
Rupiah) 

 
Karakteristik 

Data 

Tahun Anggaran 

2007 2008 2009 

Mean 462.819.293.794 513.379.724.737 519.387.675.579

Median 457.744.082.085 521.716.635.000 515.680.680.000

Maksimum 880.921.000.000 967.647.192.000 959.115.290.000

Minimum 188.025.000.000 215.977.808.000 218.140.590.000

Standar Dev. 160.203.839.053 175.141.732.931 174.600.944.189

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan, diolah (Lampiran II) 

Kabupaten/kota yang mendapatkan DAU yang paling besar selama dari 

tahun 2007 sampai 2009 adalah Kabupaten Malang. Proporsi DAU Kabupaten 

Malang terhadap jumlah total DAU kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada 

tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009 adalah sebesar 0,0500 dari jumlah 

total DAU tahun 2007, sebesar 0,0496 dari jumlah total DAU tahun 2008, dan 

sebesar 0,0486 dari jumlah total DAU tahun 2009. Dari data tersebut 

menggambarkan bahwa Kabupaten Malang memiliki celah fiskal yang lebih 

besar bila dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur, yang berarti 

mempunyai selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal yang besar. 

Sedangkan wilayah yang memiliki DAU terkecil pada tahun anggaran 

2007 sampai dengan tahun anggaran 2009 adalah Kota Batu. Persentase DAU 

Kota Batu dengan jumlah total DAU yang diterima oleh kabupaten/kota di Jawa 

Timur pada tahun anggaran 2007 adalah sebesar 0,0107, pada tahun anggaran 

2008 adalah sebesar 0,0111 dan pada tahun anggaran 2009 adalah sebesar 

0,0110. 

Secara rata-rata, pertumbuhan DAU kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur meningkat sebesar 11% pada tahun anggaran 2008 dan hanya 1% pada 

tahun anggaran 2008. Peningkatan besaran DAU kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur tersebut, ternyata menurun secara persentase secara signifikan. 
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Penurunan jumlah DAU memperlihatkan bahwa secara rata-rata celah fiskal 

yang digunakan sebagai dasar alokasi DAU di kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur mengalami penurunan, yang berarti terdapat kemungkinan meningkatnya 

pendapatan daerah dari PAD atau dari dana perimbangan yang lain (DAK dan 

DBH).   

Standar deviasi variabel DAU pada tahun anggaran 2006 sampai dengan 

2009 juga mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa 

selisih antara nilai DAU tertinggi dengan nilai DAU terendah semakin beragam. 

Hal ini juga menggambarkan bahwa kemampuan keuangan kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Timur juga semakin beragam. 

4.2.4. Analisis Deskriptif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur 

Perkembangan besaran DAK untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur untuk tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009 mengalami peningkatan. 

Peningkatan DAK tersebut berkaitan dengan prioritas program yang ditentukan 

oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini DAK merupakan Conditional Transfer yang 

mengharuskan persyaratan khusus dalam pelaksanaannya. 

 

Tabel 4.3 : Statistik Deskriptif Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota 
di Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2007-2009 (dalam 
Rupiah) 

 
Karakteristik 

Data 

Tahun Anggaran 

2007 2008 2009 

Mean 34,645,090,158 45.306.547.368 55.876.078.947

Median 37,122,000,000 52.899.000.000 60.635.000.000

Maksimum 89,739,000,000 89.739.000.000 93.984.000.000

Minimum 0 8.075.000.000 13.752.000.000

Standar Dev. 20,152,204,095 22.474.759.083 21.168.134.441

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan, diolah (Lampiran III) 
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Kabupaten Jember memperoleh DAK paling besar pada tahun 2007 

dengan persentase 0,054 dari total DAK. Kabupaten/kota yang mendapatkan 

DAK yang paling besar selama dari tahun 2007, 2008 dan 2009 adalah 

Kabupaten Malang. Proporsi DAK Kabupaten Malang terhadap jumlah total DAK 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2008 sampai 

dengan 2009 adalah sebesar 0,052 dari jumlah total DAK tahun 2008, sebesar 

0,044 dari jumlah total DAK tahun 2009. 

Sedangkan pada tahun 2007 terdapat daerah yang tidak memperoleh 

DAK yaitu Kabupaten Tulungagung. Untuk tahun 2008 daerah yang menerima 

DAK paling kecil adalah Kota Surabaya dengan persentase 0,0046 dan pada 

tahun 2009 adalah Kabupaten Kediri dengan persentase 0,0064. 

Secara rata-rata, pertumbuhan DAK kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur meningkat sebesar 40% pada tahun anggaran 2008 dan hanya 23% pada 

tahun anggaran 2008. Peningkatan besaran DAK kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur tersebut, berkaitan dengan keadaan APBN dan program prioritas 

nasional dari pemerintah pusat. Sedangkan posisi kabupaten/kota adalah 

sebagai penerima yang mendapatkan DAK untuk kemudian terbagi dalam 

berbagai bidang. Daerah yang menerima DAK berarti mempunyai kondisi khusus 

terkait dengan keselarasan arah pembangunan secara nasional.   

 

4.2.5. Analisis Deskriptif Belanja Langsung (BL) Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Timur 

Pengeluaran pemerintah mempunyai beragam fungsi. Di samping untuk 

menjalankan roda pemerintahan, pemerintah harus menggerakkan kegiatan 

ekonomi secara umum. Dalam beberapa hal, pemerintah memandang perlu 

untuk menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi tertentu, dimana beberapa 

kegiatan sebaiknya tidak dijalankan oleh pihak swasta. Selama ini anggaran 
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belanja pemerintah dikelompokkan menjadi anggaran belanja rutin dan anggaran 

belanja pembangunan. Pengelompokan dalam anggaran belanja rutin dan 

anggaran belanja pembangunan yang semula bertujuan untuk memberikan 

penekanan pada arti pentingnya pembangunan dalam pelaksanaannya telah 

menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan dan penyimpangan 

anggaran.  

Dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

mengakibatkan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah mengalami 

perubahan klasifikasi anggaran yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan 

anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional 

mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi 

sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas 

statistik keuangan pemerintah. 

Pada level pemerintah daerah, tahun 2006 pemerintah menerbitkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang mengakibatkan 

terjadinya perubahan struktur belanja daerah terbagi dalam dua kelompok 

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung 

merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung denga pelaksanaan 

program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang 

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja 

yang terdiri diri (a) belanja pegawai; (b) belanja barang dan jasa; (c) belanja 

modal. 

Secara umum, Belanja Langsung (BL) kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur untuk tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009 terus mengalami 

peningkatan. Peningkatan belanja daerah ini adalah sebagai akibat dari 

meningkatnya kebutuhan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
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Timur, dan berbagai tuntutan seperti pencapaian pembangunan daerah dan 

inflasi. 

Analisis statistik deskriptif variabel BL kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur disajikan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.4 : Statistik Deskriptif Belanja Langsung (BL) Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2007-2009 (dalam 
Rupiah) 

 
Karakteristik 

Data 

Tahun Anggaran 

2007 2008 2009 

Mean 322.860.854.202 355.867.455.927 372.449.825.045 

Median 274.229.906.100 290.936.557.755 282.277.180.210 

Maksimum 1.759.660.440.235 2.146.537.486.911 2.813.570.120.860 

Minimum 144.276.706.570 138.985.046.000 154.422.046.000 

Standar Dev. 258.612.299.746 313.841.094.957 418.433.532.363 

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan, diolah (Lampiran IV) 

Wilayah yang mempunyai belanja daerah yang paling besar selama tahun 

anggaran 2007 sampai dengan 2009 adalah Kota Surabaya. Hal ini bisa 

dimaklumi oleh karena Kota Surabaya adalah pusat pemerintahan dan 

perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Proporsi BL Kota Surabaya terhadap total 

BL seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur adalah 0,1434 pada tahun 

2007, 0,1587 pada tahun 2008, dan 0,1987 pada tahun 2009. Dari proporsi BL 

Kota Surabaya tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota Surabaya 

mendominasi hampir 20% dari total belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur setiap tahunnya. Jumlah yang sangat jauh dibandingkan BL 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.  

Sedangkan wilayah yang memiliki belanja daerah terendah selama tahun 

anggaran 2007 adalah Kota Mojokerto dengan proporsi BL 0,0117 terhadap total 

belanja daerah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk tahun 2008 

dan 2009, Kota Madiun menjadi daerah dengan BL terkecil di Provinsi Jawa 

Timur dengan proporsi BL 0,0102 dan 0,0109. Belanja daerah pada kedua kota 
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ini kecil dibandingkan daerah lain karena kebutuhan fiskal dan luas daerah yang 

memang tidak terlampau besar. 

Rata-rata BL kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur meningkat setiap 

tahunnya. Hal ini terkait dengan pertumbuhan daerah dengan berbagai 

kebutuhannya.  Meskipun pada tahun 2008, peningkatan menjadi lebih kecil, 

namun hal ini bisa dimaklumi karena kondisi perekonomian akibat krisis tahun 

2008. 

Standar deviasi variabel BL pada tahun anggaran 2007 sampai dengan 

2009 juga mengalami peningkatan. Dengan semakin besarnya nilai standar 

deviasi ini, berarti BL kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur semakin beragam, 

dan nilai besaran BL masing-masing kabupaten/kota ini menjadi semakin jauh 

dari nilai rata-ratanya. Hal ini dikarenakan kebutuhan fiskal setiap daerah yang 

juga berbeda-beda tergantung kondisi ekonomi dan kondisi wilayah 

kabupaten/kota. 

4.3. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Dana Bahgi Hasil 

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja 

Langsung (BL) yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Variabel-variabel tersebut dipakai untuk menjelaskan 

pengaruh dari dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) dan Belanja Langsung 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui PDRB pada 38 kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007 sampai tahun 2009.  

Penelitian ini menggunakan data-data yang merupakan gabungan antara 

data time series, dari periode tahun 2007 sampai tahun 2009, dan data cross 

section yang meliputi data dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. 

Karena penggunaan gabungan data tersebut, maka model yang dipakai adalah 

Model Regresi Data Panel (Panel Data Regression Model). Dalam model ini, 
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langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengujian yang 

selanjutnya memilih antara model dengan Pooled Least Square (PLS) dengan 

Fixed Effect Model (FEM) dengan membandingkan nilai Akaike info creation, dan 

melakukan uji Hausman untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM) dengan 

Random Effect Model (REM). Dalam melakukan pengolahan data, pengukuran 

regresi dilakukan dengan bantuan aplikasi E-Views 6. 

Dari penghitungan dengan model-model tersebut, kemudian diperoleh 

hasil yang pada akhirnya diharapkan bisa memberi gambaran dari pengaruh 

dana perimbangan dan belanja langsung terhadap perkembangan PDRB pada 

kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari hasil penelitian tersebut kemudian dapat 

dihasilkan rekomendasi kepada pemerintah berkaitan dengan pengelolaan dana 

perimbangan maupun belanja sehingga dapat memberikan dampak yang positif 

dan bermanfaat terhadap pembangunan ekonomi yang bermuara pada 

kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. 

4.3.1. Pemilihan Model Estimasi 

 Dalam teknik estimasi model regresi data panel, terdapat tiga teknik yang 

bisa digunakan yaitu metode Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model 

(FEM) dan Random Effect Model (REM). Pemilihan teknik bisa dilakukan  

dengan beberapa cara, yang memilih antara model PLS dan FEM, serta memilih 

model antara FEM dan REM. 

1. Pemilihan antara PLS dan FEM 

Cara yang digunakan dalam pemilihan antara PLS dan FEM adalah 

dengan membandingkan antara nilai Akaike info criterion PLS dan FEM. 

Selanjutnya nilai akaike info criterion yang terkecil yang dipilih. Setelah diadakan 

pengolahan data dengan eviews, diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.5: Pemilihan Model Estimasi Model Regresi Data Panel antara PLS 
dan FEM 

 
Model Nilai akaike info criterion 

PLS 33,52100 

FEM 28,68583 

Sumber : hasil perhitungan eviews 

Berdasarkan tabel 4.5, nilai akaike info criterion terkecil adalah model 

FEM, sehingga model PLS tidak dipergunakan. 

2. Pemilihan antara FEM dan REM 

Pemilihan model ini menggunakan uji Hausman yang membandingkan 

nilai chi-Squares dengan aplikasi Eviews. Hipotesis yang dipakai dalam uji 

Hausman adalah : 

H0 = model random effect 

H1 = model fixed effect 

Dengan membandingkan nilai chi-Squares hitung dan chi-Squares tabel 

akan ditentukan hipotesis mana yang akan diterima. Apabila nilai chi-Squares 

hitung lebih kecil dari chi-Squares tabel, berarti p-value signifikan dan hipotesis 

nol (H0) diterima sedangkan hipotesis satu (H1) ditolak. Jika hal ini yang terjadi 

maka model REM lebih tepat untuk digunakan dibandingkan model FEM. 

Demikian juga bila nilai chi-Squares hitung pada tes Hausman lebih besar dari 

nilai chi-Squares tabel, maka hipotesis nol (H0) ditolak yang berarti hipotesis satu 

(H1) diterima, dan model FEM lebih tepat digunakan dibandingkan model REM. 

Setelah dilakukan penghitungan melalui uji Hausman, diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4.6: Hasil Uji Hausman 
 

Hipotesis Nilai Status 

H0= REM Chi Square hitung = 216,224 H0 ditolak 
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H1= FEM Chi Square tabel   = 9,487 

 

H1 diterima 

Sumber: Hasil Perhitungan Eviews (Lampiran VII) 
 

Dari hasil perhitungan melalui uji Hausman tersebut, diketahui bahwa nilai 

chi-Squares hitung adalah 216,224 yang lebih besar dari pada chi-Squares tabel 

dengan df sebesar 4 dan persentase 5% yaitu sebesar 9,487. Berdasar tabel 4.6 

di atas, maka model FEM lebih baik daripada model REM. 

Setelah dilakukan pengujian dengan dua cara tersebut, hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa pendekatan Fixed Effect Model (FEM) merupakan 

model yang terbaik untuk menganalisis penelitian ini. 

4.3.2. Hasil Estimasi 

Setelah diperoleh model pendekatan yang tepat, selanjutnya dilakukan 

analisis pengaruh dana perimbangan dan belanja langsung terhadap PDRB. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews dan diperoleh data 

pada tabel 4.7 

 
Tabel 4.7: Hasil Regresi Data Dengan Metode FEM 

 

 
Sumber : Hasil Perhitungan Eviews 
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Dari hasil perhitungan seperti dalam tabel 4.7 di atas, dapat dijelaskan hal 

sebagai berikut : 

1. Uji R-square  

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-square) 

sebesar 0,999525 atau 99%, yang berarti model ini mendekati 100%. 

Hasil ini bisa menjelaskan besaran pengaruh DBH (X1), DAU (X2), DAK 

(X3) dan BL (X4) terhadap PDRB (Y). Hasil di atas menjelaskan bahwa 

99,95% variasi dari PDRB dapat dijelaskan dengan variabel DBH, DAU, 

DAK dan BL, sedangkan sisanya 0,05% variasi PDRB dijelaskan oleh 

faktor lain yang tidak disebutkan dalam model regresi ini. 

2. Uji F 

Uji F dilakukan sebagai pengujian serentak/simultan, dimana pada tabel 

4.7 diperoleh hasil F-statistik sebesar 3695,27 dengan nilai signifikasi 

0,0000. Nilai probabilitas 0,0000 jauh lebih kecil dari 0,05 sehingga model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi PDRB atau DBH, DAU, DAK 

dan BL secara serentak (simultan) berpengaruh terhadap PDRB. 

3. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menjelaskan pengaruh secara individu/parsial dari 

variabel DBH (X1), DAU (X2), DAK (X3) dan BL (X4) terhadap PDRB (Y). 

Dari data pada tabel 4.7 dengan signifikasi 0,05 (10%), maka konstanta 

(C) mempeoleh nilai signifikasi 0,0005 yang lebih kecil dari 0,05, maka 

disimpulkan bahwa konstanta berpengaruh signifikan terhadap model 

regresi. Selanjutnya variabel independen DBH menunjukkan nilai 

signifikasi 0,0000, DAU sebesar 0,0017, BL sebesar 0,0000. Ketiga 

variabel ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap  PDRB. 

Sedangkan DAK menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,1019 yang lebih 
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besar dari 0,05, sehingga DAK tidak berpengaruh signifikan secara 

parsial terhadap PDRB. 

4. Dilihat dari koefisien tiap variabel DBK, DAU, dan BL mempunyai nilai 

positif terhadap PDRB, yang berarti semakin besar nilai DBH, DAU dan 

BL akan dapat meningkatkan PDRB secara signifikan, demikian juga 

apabila nilainya rendah, maka akan menurunkan PDRB. Sedangkan 

variabel DAK mempunyai koefisien negatif, yang berarti peningkatan nilai 

DAK bisa menurunkan nilai PDRB dan sebaliknya. 

Setelah diperoleh hasil estimasi dengan regresi data panel melalui 

pendekatan FEM, diperoleh hasil estimasi sebagai berikut : 

LPDRBit = β0 + β1 LDBHit + β2 LDAUit + β3LDAKit + β4LBLit + ε 

LPDRBit = 3108935 + 11,10949 LDBHit + 6,286309 LDAUit– 6,466344 LDAKit + 

3,917666 LBLit + ε  

              Koefisien dari masing-masing variabel tersebut dapat diinterprestasikan 

sebagai berikut: 

1. Nilai Konstanta = 3108935 menunjukkan bahwa jika tidak ada Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 

Belanja Langsung (BL) maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

sebesar angka tersebut. 

2. Nilai parameter atau koefisien regresi β1 menunjukkan bahwa setiap adanya 

peningkatan faktor DBH (X1) sebesar jutaan rupiah, maka hal ini dapat 

meningkatkan PDRB (Y) sebesar 10,77645 angka indeks, atau dengan kata 

lain semakin tinggi faktor DBH (X1), maka PDRB cenderung semakin 

meningkat dengan asumsi variabel yang lain tetap atau Cateris Paribus. 

3. Nilai parameter atau koefisien regresi β2 menunjukkan bahwa setiap adanya 

peningkatan faktor DAU (X2) sebesar jutaan rupiah, maka hal ini dapat 

meningkatkan PDRB (Y) sebesar 5,936079 angka indeks, atau dengan kata 
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lain semakin tinggi faktor DAU(X2), maka PDRB cenderung semakin 

meningkat dengan asumsi variabel yang lain tetap atau Cateris Paribus. 

4. Nilai parameter atau koefisien regresi β3 menunjukkan bahwa setiap adanya 

peningkatan faktor DAK (X3) sebesar jutaan rupiah, maka hal ini dapat 

mengurangi PDRB (Y) sebesar 4,086071 angka indeks, atau dengan kata 

lain semakin tinggi faktor DAK (X3), maka PDRB cenderung semakin turun 

dengan asumsi variabel yang lain tetap atau Cateris Paribus. 

5. Nilai parameter atau koefisien regresi β4 menunjukkan bahwa setiap adanya 

peningkatan faktor BL (X4) sebesar jutaan rupiah, maka hal ini dapat 

meningkatkan PDRB (Y) sebesar 3,965296 angka indeks, atau dengan kata 

lain semakin tinggi faktor BL (X4), maka PDRB cenderung semakin meningkat 

dengan asumsi variabel yang lain tetap atau Cateris Paribus. 

4.3.3. Uji Statistik 

 Agar dapat menghasilkan estimasi yang baik atau BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator), terdapat beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi, 

termasuk uji F dan uji t. Selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan pendekatan uji 

signifikan untuk mengetahui besaran signifikasi suatu hipotesis nol (H0) yang 

menentukan sampel yang diamati secara nyata dari hasil yang diinginkan. Untuk 

uji normalitas, hanya digunakan jika jumlah observasi kurang dari 30, sedangkan 

dalam penelitian ini jumlah observasi 38, sehingga tidak diperlukan uji normalitas, 

karena distribusi sampling error term telah mendekati normal (Ajija : 2011, 42). 

Selanjutnya dalam model FEM, tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model 

dari serial korelasi, maka uji tentang autokorelasi dapat diabaikan (Nachrowi: 

2006, 330). Sedangkan uji heteroskedastisitas dapat dideteksi sekaligus diatasi 

dengan menggunakan opsi menu white cross di program Eviews. 
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4.3.3.1 Uji t (Uji Regresi Parsial) 

 Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen (DBH, DAU, DAK, BL) secara individual dapat menerangkan 

variasi variabel dependen (PDRB). Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah 

apakah suatu parameter (bi) sama dengan 0 (H0 : bi = 0), artinya apakah masing-

masing DBH, DAU, DAK dan BL secara individual bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap PDRB. Hitotesis alternatifnya (HA) parameter suatu 

variabel tidak sama dengan nol (HA : bi ≠ 0), artinya masing-masing DBH, DAU, 

DAK dan BL secara individual merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

belanja daerah. Tabel yang menunjukkan hasil uji t adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.8 : Tabel Uji t Statistik  

No. Hipotesis Nilai Status 

1. H0 = DBH bukan merupakan 

penjelas yang signifikan 

terhadap PDRB 

HA  = DBH merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap 

PDRB 

thitung    = 4,6018 

ttabel    = 1,9809 

sig t    = 0,0000 

H0 ditolak dan  

HA diterima. 

2. H0 = DAU bukan merupakan 

penjelas yang signifikan 

terhadap PDRB 

HA  = DAU merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap 

PDRB 

thitung    = 3,2593 

ttabel    = 1,9809 

sig t    = 0,0017 

H0 ditolak dan  

HA diterima. 

 H0 = DAK bukan merupakan 

penjelas yang signifikan 

terhadap PDRB 

HA  = DAK merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap 

PDRB 

thitung    = -1,6567 

ttabel    = 1,9809 

sig t    = 0,1019 

H0 ditolak dan  

HA diterima. 

 H0 = BL bukan merupakan thitung    = 5,9020 H0 ditolak dan  
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penjelas yang signifikan 

terhadap PDRB 

HA  = BL merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap 

PDRB 

ttabel    = 1,9809 

sig t    = 0,000 

HA diterima. 

Sumber : Hasil Uji Eviews (Lampiran VIII) 

Penjelasan tabel 4.8 

1. Berdasarkan tabel 4.8, variabel DBH memiliki thitung sebesar 4,6018, dimana 

nilainya lebih besar daripada ttabel  sebesar 1,9809 pada kepercayaan (α) 

sebesar 5%. Kemudian variabel DBH menunjukkan nilai signifikasi sebesar 

0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga  H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini 

menjelaskan bahwa DBH secara individual merupakan penjelas dan 

signifikan terhadap PDRB. 

2. Variabel DAU memiliki thitung sebesar 3,2593, dimana nilainya lebih besar 

daripada ttabel  sebesar 1,9809 pada kepercayaan (α) sebesar 5%. Kemudian 

variabel DAU menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,0017 yang lebih kecil 

dari 0,05, sehingga  H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menjelaskan bahwa 

DAU secara individual merupakan penjelas dan signifikan terhadap PDRB. 

3. Selanjutnya variabel DAK memiliki thitung sebesar -1,6567, dimana nilainya 

lebih kecil daripada ttabel  sebesar 1,9809 pada kepercayaan (α) sebesar 5%. 

Kemudian variabel DAK menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,1019 yang 

lebih besar dari 0,05, sehingga  HA ditolak dan H0 diterima. Hal ini 

menjelaskan bahwa DAK secara individual merupakan penjelas dan 

signifikan terhadap PDRB tidak terbukti. 

4. Variabel BL memiliki thitung sebesar 5,9020, dimana nilainya lebih besar 

daripada ttabel  sebesar 1,9809 pada kepercayaan (α) sebesar 5%. Kemudian 

variabel BL menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 
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0,05, sehingga  H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menjelaskan bahwa BL 

secara individual merupakan penjelas dan signifikan terhadap PDRB. 

4.3.3.2. Uji F (Uji Regresi Keseluruhan) 

Uji F ini digunakan untuk mengetahui signifikasi variabel independen 

dalam model terhadap variabel dependen secara serentak. Hipotesis nol (H0) 

yang akan diuji adalah apakah semua parameter sama dengan nol atau H0 : b1 = 

b2 = ... = bk = 0 yang berarti DBH, DAU, DAK, BL secara serentak bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap PDRB. Hipotesis alternatif (HA) 

menunjukkan sebaliknya yang berarti seluruh variabel independen secara 

serentak merupakan penjelas yang signifikan terhadap PDRB. Hasil pengujian uji 

F adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 : Tabel Uji F Statistik  

Hipotesis Nilai Status 

H0 = DBH, DAU, DAK, BL secara serentak 

bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap PDRB 

HA  = DBH, DAU, DAK, BL secara serentak 

merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap PDRB 

Fhitung    = 3695,28 

Ftabel    = 3,08 

sig F    = 0,000 

H0 ditolak dan  

HA diterima. 

Sumber : Hasil Uji Eviews, diolah (Lampiran VIII) 

Dari tabel 4.9, variabel bebas memiliki Fhitung sebesar 3695,28 yang lebih 

besar dibandingkan Ftabel sebesar 3,08 pada derajat kepercayaan sebesar 5%. 

Dengan signifikasi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dengan demikian 

berarti variabel bebas secara serentak merupakan penjelas signifikan terhadap 

variabel terikat. 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Variabel DBH Dalam Penelitian 

 Setelah dilakukan analisis, diperoleh hasil bahwa variabel Dana Bagi 

Hasil, signifikan dan positif terhadap variabel terikat. Hasil ini sesuai dengan 
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penelitian Pujiati (2008) yang menyatakan bahwa optimalisasi DBH bisa menjadi 

modal pembangunan daerah yang mempercepat pertumbuhan ekonomi.  

 Dikarenakan DBH berasal dari pajak dan sumber daya alam, maka 

daerah yang memiliki sumber daya alam maupun obyek pajak yang besar turut 

mendongkrak perolehan DBH. Bagi daerah yang memilki sumber daya alam, 

maka mekanisme transfer dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

ada akan menguntungkan bagi daerah tersebut melalui mekanisme bagi hasil 

sumber daya alam. Alokasi DBH sumber daya alam untuk investasi sektor kunci 

dalam perekonomian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Demikian pula mekanisme DBH Pajak lebih menguntungkan daerah kota yang 

merupakan daerah dengan perkembangan industri dan perdagangan yang maju, 

karena basis pajak daerahnya lebih tinggi. Bagi daerah yang minim atau bahkan 

tidak memiliki sumber daya alam, dan  juga sedikit mempunyai obyek pajak, 

tentu saja hanya mengharapkan hasil yang besar dari DAU maupun DAK. 

 Terdapat beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur yang mempunyai DBH 

diatas rata-rata seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Selama tahun 2007 

sampai 2009, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Gresik, Kabupaten 

Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan 

dan Kabupaten Sumenep memperoleh DBH di atas rata-rata bahkan sangat jauh 

dibandingkan daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu 

menarik pajak dengan besar dari industri/perdagangan, juga ada daerah yang 

memang unggul karena sumber daya alamnya. Mekanisme penggunaan DBH 

bersifat block grant yaitu pemberian transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima 

daerah dengan tidak disertai syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu maka 

kabupaten dan kota penerima DBH memiliki keleluasaan (diskresi) penuh dalam 

memanfaatkan dana transfer ini sesuai pertimbangan-pertimbangannya sendiri 

dan sesuai prioritas daerahnya. Terdapat sedikit perbedaan dalam penggunaan 
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DBH non Cukai Hasil Tembakau, meskipun tidak ada prioritas tertentu yang 

ditetapkan, akan tetapi secara umum menurut grand design desentralisasi fiskal 

Indonesia, penggunaan DBH non Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk 

membiayai sub belanja modal dan sub belanja barang dan jasa. Belanja modal 

dan barang tersebut, dialokasikan untuk kepentingan publik seperti 

pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana fisik. Belanja pembangunan 

yang demikian memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 Dengan hasil yang signifikan tersebut, berarti kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur dapat mengoptimalkan perolehan Dana Bagi Hasil untuk 

kepentingan sektor-sektor pembangunan yang pada akhirnya bisa memberikan 

keuntungan yang luas bagi perekonomian masyarakat. 

 

4.4.2 Variabel DAU Dalam Penelitian 

        Hasil analisis menggambarkan bahwa bahwa DAU mempunyai hubungan 

yang signifikan terhadap PDRB. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Pujiati 

(2008) yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi, namun hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertumbuhan neo klasik 

dimana pengeluaran modal akan mempercepat pertumbuhan. Selama ini, data 

APBD tahun 2007 sampai dengan 2009 untuk Kabupaten/Kota di wilayah Jawa 

Timur, total pendapatannya masih didominasi oleh DAU sebesar rata-rata 70%. 

Dana Alokasi Umum yang selama ini bertujuan untuk memperkuat kondisi fiskal 

dan mengurangi ketimpangan daerah, dikarenakan kemampuan fiskal tiap 

daerah yang berbeda-beda. Begitu juga bagi kabupaten/kota di Jawa Timur, DAU 

masih menjadi sandaran bagi pendapatan daerah, karena kemampuan yang 

timpang antara daerah satu dengan lainnya. Dengan adanya alokasi DAU 
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diharapkan daerah bisa terus melaksanakan pemerintahan serta melakukan 

pembangunan di daerah.  

Gambar 4.3.   Alokasi Dana Perimbangan dan Total Pendapatan  
  Tahun Anggaran 2007-2009 Provinsi Jawa Timur  
  (dalam miliar Rupiah) 
 

 

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan  
 
        Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan memang 

terdapat sumbangan yang tidak sedikit dari dana transfer terhadap total 

pendapatan kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur. Sejalan dengan hasil analisis 

penelitian, kabupaten/kota sangat mengandalkan DAU untuk untuk membiayai 

belanja daerahnya. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Abdullah dan Halim 

dalam Adi (2003) yang menyatakan bahwa DAU mempunyai pengaruh yang 

lebih kuat terhadap belanja daerah daripada pengaruh PAD terhadap belanja 

daerah. Sependapat dengan ini penelitian Adi (2007) mengenai hubungan antara 

Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Pendapatan Perkapita, menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat 

berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dimana Belanja Modal mempunyai 

dampak yang signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Per Kapita dalam 



 74

hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam 

hubungan tidak langsung melalui Pendapatan Asli Daerah.  

Gambar 4.4.   Alokasi Dana Alokasi Umum dan Total Pendapatan  
  Tahun Anggaran 2007-2009 Provinsi Jawa Timur  
  (dalam miliar Rupiah) 
 

 

Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan  

 Mengingat Dana Alokasi Umum adalah pemberian transfer oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah yang tidak disertai syarat-syarat tertentu maka  

Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur memiliki keleluasaan (diskresi) penuh 

dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai pertimbangan-pertimbangannya 

sendiri atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas daerahnya. Namun 

secara umum pemanfaatan DAU pada Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur 

diprioritaskan untuk membiayai belanja pegawai.  

Tabel 4.10. Perbandingan DAU Dengan Belanja Pegawai Kabupaten/ Kota di 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2009 (dalam Rupiah) 

 

Tahun DAU Belanja Gaji Pegawai Sisa DAU 

 2007 17.587.133.164.170 10.597.492.518.423 6.989.640.645.747

 2008 19.508.429.540,000 13.840.414.957.166 5.668.014.582.835

 2009 19.736.731.672.000 16.367.896.825.147 3.368.834.846.853
 
Sumber : DJPK, Kementerian Keuangan  
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Dari tabel 4.10 terlihat bahwa apabila seluruh DAU digunakan untuk membiayai 

belanja pegawai, masih terdapat sisa DAU yang bisa digunakan sebagai belanja 

modal. Bagi daerah dengan PAD dan DBH yang tinggi tentu saja akan 

memberikan peluang bagi alokasi belanja modal yang lebih besar lagi yang tentu 

saja akan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. 

4.4.3 Variabel DAK Dalam Penelitian 

Dari hasil analisis tampak bahwa variabel Dana Alokasi Khusus adalah 

negatif dan tidak signifikan yang berarti hipotesis yang menyatakan Dana Alokasi 

Khusus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto ditolak. Dengan hasil yang demikian, mengindikasikan bahwa 

pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur  pada era desentralisasi ini 

masih kurang dapat mengoptimalkan penggunaan DAK pada sektor-sektor yang 

memberikan efek multiplier luas terhadap perekonomian. Idealnya, apabila DAK 

yang secara khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan 

prasarana fisik ini dikelola dengan baik, maka dapat membantu menanggulangi 

kemiskinan dan secara umum dapat digunakan untuk membangun 

perekonomian nasional. 

        Dana Alokasi Khusus termasuk pemberian transfer oleh Pemerintah 

Pusat kepada daerah yang disertai syarat-syarat tertentu. Sehingga Kabupaten/ 

Kota di Jawa Timur tidak memiliki keleluasaan (diskresi) penuh dalam 

memanfaatkan dana transfer ini sesuai pertimbangan-pertimbangannya sendiri 

atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas daerahnya. Pada saat ini, 

pemerintah pusat terlalu dalam melakukan intervensi dalam pelaksanaan DAK. 

Dalam praktiknya, pemda menjadi penerima pasif atas pengalokasian DAK 

meskipun peraturan perundangan memungkinkan daerah untuk secara aktif 

mengajukan usul. Sejauh ini, pemda hanya bertugas mengirimkan data tentang 
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kondisi sarana dan prasarana bidang-bidang yang memperoleh alokasi DAK. 

Data tersebut menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Pusat, khususnya 

Menteri Keuangan, dalam mengalokasikan DAK per bidang dan per daerah. 

Selain itu, penentuan bidang yang menerima alokasi DAK disesuaikan dengan 

prioritas pembangunan yang tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Berbagai kasus lain di daerah menunjukkan bahwa pembelanjaan untuk proyek-

proyek yang dibiayai oleh DAK terkadang dilakukan oleh instansi pusat untuk 

keperluan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap 

penting oleh daerah, sedangkan dinas terkait hanya tinggal melaksanakannya. 

Tabel 4.11. Alokasi DAK Tahun Anggaran 2007-2009 Provinsi Jawa Timur 
(dalam miliar Rupiah) 

Bidang 2007 2008 2009 

Pendidikan 508,078 718,087 1.084,661 
Kesehatan 263,231 283,773 386,434 
Prasarana Jalan 210,952 255,050 247,961 
Prasarana Air Bersih 81,443 84,910 101,703 
Prasarana Irigasi 67,621 82,160 88,662 
Prasarana Pemerintahan 0,924 ‐ ‐ 
Kelautan dan Perikanan 74,792 74,792 67,115 
Pertanian 128,912 128,912 95,755 
Lingkungan Hidup 26,197 26,197 22,177 
Kependudukan - 31,692 37,321 
Kehutanan - 4,686 8,528 
Sarana Prasarana Pedesaan - - 6,905 
Perdagangan - - 5,969 

    Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan 
 

        Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smeru (2008), DAK bagi daerah 

menunjukkan bahwa korelasi alokasi DAK per provinsi terhadap buruknya kondisi 

infrastruktur pelayanan publik di bidang pendidikan dasar dan infrastruktur jalan 

bertanda nilai korelasi yang searah dengan tujuan DAK, meskipun nilainya masih 

tergolong rendah. Pada bidang kesehatan tanda nilai korelasinya bahkan 
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bertolak belakang. Hal ini menandakan bahwa dalam mengalokasikan DAK 

kepada daerah, Pemerintah Pusat mendasarkan sebagian pertimbangannya 

pada faktor-faktor yang tidak terkait secara langsung dengan kondisi infrastruktur 

ketiga bidang bersangkutan. 

        Mengingat alokasi DAK yang pada tahun 2009 hanya sebesar 9% dari 

total dana perimbangan Jawa Timur, yaitu sebesar Rp. 2,123 Triliun dari total Rp. 

24,194 Triliun. Hal yang demikian mengakibatkan peranan DAK relatif masih 

rendah dalam mendukung kebijakan desentralisasi fiskal. Selain itu DAK masih 

dirasakan belum jelas arah dan kegunaannya. Seperti diketahui, jumlah alokasi 

DAK pada dasarnya terbagi atas alokasi untuk banyak bidang, sehingga 

efektivitas alokasi DAK per bidang menjadi sangat minimal. 

Dalam tabel 4.11 terlihat bahwa alokasi DAK yang besar bagi 

kabupaten/kota di Jawa Timur adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. 

Dengan alokasi DAK yang diprioritaskan untuk pelayanan publik seperti sektor 

pendidikan dan sektor kesehatan, maka multiplier effect yang terjadi adalah 

untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan alokasi DAK untuk prasarana jalan 

jumlahnya sangatlah terbatas dan tidak mencukupi untuk membiayai semua 

pembangunan dan pemeliharaan  infrastruktur yang ada. 

        Menurut UU No.33 tahun 2004 pengalokasian DAK bersifat topdown 

melalui mekanisme yang objektif, dimana Departemen teknis, Depkeu, Depdagri, 

Bappenas, dan DPR berperan secara intensif dalam mengalokasikan DAK 

sesuai dengan perannya masing-masing. Akan tetapi dalam praktiknya, 

seringkali Depdagri dan Bappenas tidak dilibatkan secara aktif. Proses semacam 

ini antara lain membawa konsekuensi tertentu ketika pemda menyusun APBD, 

yakni pemda tidak mengetahui jumlah DAK yang akan diterimanya. Hal ini 

mempersulit proses perencanaan penyusunan anggaran di daerah. 
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        Dari sisi penyalurannya DAK adalah dana perimbangan yang bersifat 

specific grant, sehingga manajemennya bersifat sentralistis, sementara itu 

kapasitas pemerintah pusat dalam hal pengawasan penggunaan DAK di lebih 

dari 400 Kabupaten/ Kota tidak memadai. Dengan penentuan kriteria oleh 

pemerintah pusat, daerah tidak bisa mengalokasikan secara maksimal DAK 

sesuai kebutuhan riil daerah. Dengan demikian kesempatan daerah untuk 

memanfaatkan DAK bagi pertumbuhan ekonomi secara maksimal juga 

terhambat.  

4.4.4  Variabel BL Dalam Penelitian 

Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel belanja langsung daerah 

mempunyai hubungan yang positif dengan PDRB. Hubungan yang positif 

tersebut menunjukkan bahwa anggaran belanja pemerintah daerah dalam 

belanja langsung yang dialokasikan untuk pembangunan yang memberikan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Mursinto (2004) dan Hadi Sasana 

(2009) dimana pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB. Dari penelitian itu diketahui bahwa pengeluaran 

pemerintah daerah yang semakin besar akan mendorong pertumbuhan ekonomi 

(PDRB) daerah. 

Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah 

menjalankan dengan baik fungsinya sebagai fungsi alokasi. Seperti pendapat 

yang dikemukakan oleh Musgrave bahwa fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi 

sebaiknya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi sebaiknya 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini pun tertuang dalam UU No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, pada penjelasan umum undang-undang tersebut alenia VII menyatakan 

bahwa fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan 
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tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh 

pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dalam mengelola APBD telah 

mengalokasikan belanja langsungnya untuk pembangunan ekonominya.  

Fungsi pemerintah sebagai fungsi alokasi adalah untuk menghindari 

terjadinya kegagalan pasar menyangkut penggunaan barang publik yang 

dianggap sebagai barang yang dinikmati bersama padahal barang publik juga 

merupakan barang sosial yang dirasakan setiap individu. Berdasarkan 

penjelasan umum UU No. 33 Tahun 2004 (alinea VII) menyatakan bahwa fungsi 

alokasi lebih efektif dan tepat dilaksanankan oleh pemerintah daerah seperti 

yang dikemukakan oleh Musgrave, sehingga pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya. 

Salah satu tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah 

sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin 

kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Salah satu pos yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah belanja 

langsung, yakni belanja yang secara langsung terkait dengan kegiatan.  

 
4.7 Implikasi Kebijakan 

        Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan yang 

berarti semakin besar jumlah DAU yang diberikan kepada Kabupaten/ Kota di 

wilayah Jawa Timur, maka semakin besar pula nilai Produk Domestik Regional 

Bruto daerah tersebut. Dengan demikian pertumbuhan PDRB dapat diprediksi 

dari penerimaan DAU. Apabila pemerintah pusat ingin meningkatkan 

pertumbuhan PDRB Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Timur, maka pemerintah 

pusat perlu melakukan menambah alokasi DAU. Mengingat DAU untuk daerah 

dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar, maka pemerintah pusat 

tidak bisa secara langsung memberikan penambahan DAU pada Kabupaten/ 
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Kota. Untuk itu pemerintah pusat harus meningkatkan Pendapatan Dalam Negeri 

Neto yang ditetapkan dalam APBN terlebih dahulu, karena menurut UU N0. 33 

tahun 2004 jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 

Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selain kebijakan 

yang mendukung peningkatan Pendapatan Dalam Negeri Neto tersebut, 

pemerintah juga perlu membuat kebijakan yang mendukung kelancaran distribusi 

DAU kepada pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur. 

        Variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan yang berarti 

semakin besar jumlah DBH yang diberikan kepada Kabupaten/Kota di wilayah 

Jawa Timur, maka semakin besar pula nilai Produk Domestik Regional Bruto 

daerah tersebut. Dengan demikian pertumbuhan PDRB dapat diprediksi dari 

penerimaan DBH. Apabila pemerintah pusat ingin meningkatkan pertumbuhan 

PDRB Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur, maka pemerintah pusat perlu 

melakukan menambah alokasi DBH. Mengingat pengalokasian DBH kepada 

Kabupaten/ Kota di wilayah Jawa Timur bersumber dari pajak dan sumber daya 

alam yang ada di wilayahnya dimana pemungutannya dilakukan oleh pemerintah 

pusat, maka diperlukan kebijakan intensifikasi pajak untuk dapat meningkatkan 

penerimaan pajak serta peningkatan produksi sumber daya alam.  

        Variabel DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sehingga variabel 

DAK tidak dapat dijadikan prediksi terhadap kenaikan dan penurunan Produk 

Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur pada tahun 

anggaran 2007-2009. Dengan demikian pemerintah pusat mengetahui bahwa 

dengan adanya perubahan pada DAK di tahun anggaran 2007-2009, PDRB tidak 

terpengaruh atas perubahan DAK tersebut. 

 Variabel BL berpengaruh positif  dan signifikan terhadap PDRB, sehingga 

kenaikan dan penurunan BL berpengaruh terhadap PDRB. Hal yang perlu 

dilakukan adalah penyusunan APBD dan pelaksanaannya yang berorientasi 
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pada kesejahteraan rakyat, dengan mengalokasikan APBD pada sektor-sektor 

yang memberikan efek multiplier yang tinggi termasuk pada belanja modal. Hal 

ini perlu dilakukan karena dengan pengalokasian belanja modal yang besar 

maka infrastruktur dapat mendukung segala aktivitas ekonomi masyarakat, selain 

pada proses pembangunannya sendiri memerlukan tenaga kerja dari masyarakat 

yang berarti menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Karena efek 

yang luas dan positif dari pengalokasian belanja langsung, maka tiap pemangku 

kebijakan di pemerintahan daerah harus berusaha secara maksimal agar bisa 

mengalokasikan belanja langsung dengan maksimal, dengan mempergunakan 

berbagai sumberdaya keuangan yang ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

       Dari hasil analisa data dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan 

berkaitan dengan pengaruh dana perimbangan dan belanja langsung terhadap 

perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Beberapa kesimpulan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Dana Alokasi Umum secara individu berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto sesuai dengan hipotesis sehingga 

dapat diasumsikan semakin besar Dana Alokasi Umum yang dialokasikan 

dalam APBD akan semakin besar pula Produk Domestik Regional Bruto 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur; 

2. Dana Bagi Hasil secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto sesuai dengan hipotesis sehingga dapat 

diasumsikan semakin besar Dana Bagi Hasil yang digunakan dalam 

pembangunan akan semakin besar pula Produk Domestik Regional Bruto 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur; 

3. Dana Alokasi Khusus secara individu berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto sehingga hipotesis yang 

menyatakan variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto tidak dapat diterima; 

4. Belanja Langsung secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto sesuai dengan hipotesis sehingga dapat 

diasumsikan semakin besar Belanja Langsung yang digunakan dalam 

pembangunan akan semakin besar pula Produk Domestik Regional Bruto 
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kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

daerah telah mampu mengalokasikan sumber pendapatannya secara baik. 

5. Secara bersama-sama variabel bebas yang diteliti yaitu Dana Alokasi Umum, 

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Langsung berpengaruh 

secara bermakna (signifikan) terhadap variabel tak bebas Produk Domestik 

Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur; 

6. Secara umum, dana perimbangan yang bersifat block grant memberikan 

pengaruh yang lebih baik bagi perekonomian Kabupaten/ Kota di Provinsi 

Jawa Timur daripada dana yang bersifat specific grant; karena daerah 

memiliki keleluasaan penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai 

dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan 

apa yang menjadi prioritas daerahnya, sehingga pengalokasiannya relatif 

lebih efektif dibandingkan dengan specific grant yang menyebabkan 

pemerintah daerah sebagai penerima pasif yang ketentuan penggunaan 

diatur oleh pemerintah pusat. 

7. Besaran DAK ditetapkan oleh pemerintah tiap tahun berdasarkan masing-

masing bidang dalam APBN sesuai dengan ketersediaan dana dalam APBN.  

Sehingga yang terlihat adalah jumlah besaran DAK yang fluktuatif dan lebih 

kecil dibandingkan DAU dan DBH.  

5.2 Saran 

       Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Mengembangkan sistem penyaluran DAU dan DBH yang lebih baik, agar 

alokasi DAU dan DBH ke daerah menjadi tepat waktu dan tepat jumlah, 

sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan 

perencanaan dan memberi manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi; 
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2. Perlu peran serta pemerintah untuk meningkatkan intensifikasi pajak melalui 

pembaruan database pajak, sehingga dapat terjadi peningkatan obyek pajak 

bagi daerah yang minim sumber daya alam. Selain itu perlu adanya 

pengawasan yang ketat terkait pemungutan pajak dan administrasinya. 

Terdapat peluang besar dalam peningkatan penerimaan dari pajak karena 

BPHTB dan PBB akan dikelola oleh daerah, sehingga membutuhkan sumber 

daya dan adminsitrasi pendukung yang profesional dan kredibel.  

3. Pelaksanaan alokasi DAK agar bisa benar-benar disesuaikan dengan kondisi 

daerah agar tujuan DAK dapat tercapai secara maksimal. Terkait dengan 

kebocoran yang mungkin bisa terjadi, diperlukan pengawasan secara berkala 

dan pengenaan sanksi yang tegas. 

4. Alokasi belanja langsung yang selama ini lebih kecil dari belanja tidak 

langsung harus diseimbangkan, sehingga belanja modal yang bisa 

meningkatkan pembangunan daerah bisa ditingkatkan. Diperlukan 

kemampuan perangkat pemerintah daerah dan DPRD yang memiliki visi 

yang sama, bahwa belanja langsung mempunyai efek multiplier yang besar 

sehingga harus lebih ditingkatkan. APBD harus melalui perencanaan 

penganggaran yang baik. 

5. Diperlukan inovasi dari pimpinan daerah untuk mengembangkan segala 

sumber daya yang dimiliki daerahnya sehingga bisa menggerakkan ekonomi 

yang salah satunya menarik investasi masuk ke daerahnya. 
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Lampiran I 

Data Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 
Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 (dalam Rupiah) 

No. Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 

1 Kab. Bangkalan                 45,301,581,855          74,578,019,927          80,345,641,567  

2 Kab. Banyuwangi                 40,507,188,759          49,465,149,325          50,265,149,325  

3 Kab. Blitar                 26,071,158,130          39,689,735,040          49,723,747,755  

4 Kab. Bojonegoro                 88,472,854,578        135,853,666,978        244,398,296,015  

5 Kab. Bondowoso                   9,583,035,373          25,490,087,754          37,582,185,072  

6 Kab. Gresik                 74,481,000,000        103,016,900,000        126,005,147,652  

7 Kab. Jember                 26,144,900,000          63,146,880,885          64,566,295,256  

8 Kab. Jombang                 30,100,454,000          43,252,616,374          54,340,770,688  

9 Kab. Kediri                 31,467,443,579          49,708,460,000          62,719,964,049  

10 Kab. Lamongan                 40,451,756,570          54,839,688,000          82,767,756,717  

11 Kab. Lumajang                 18,622,000,000          32,123,860,000          36,557,461,103  

12 Kab. Madiun                 23,131,387,442          30,927,786,000          36,094,216,600  

13 Kab. Magetan                 23,239,115,911          28,443,546,000          29,452,706,000  

14 Kab. Malang                 42,866,359,000          67,963,826,000          72,365,472,000  

15 Kab. Mojokerto                 24,000,000,000          63,973,571,524          73,099,261,682  

16 Kab. Nganjuk                 27,032,289,148          37,258,810,000          54,110,927,308  

17 Kab. Ngawi                 21,126,714,760          37,502,895,200          47,701,187,256  

18 Kab. Pacitan                 19,278,517,911          23,538,500,000          26,762,826,000  

19 Kab. Pamekasan                 20,063,295,252          20,259,204,449          49,440,390,416  

20 Kab. Pasuruan                 53,350,641,929          70,939,230,000        115,948,253,917  

21 Kab. Ponorogo                 26,410,277,073          38,560,956,593          51,129,642,593  

22 Kab. Probolinggo                 28,970,000,000          36,755,000,000          46,151,210,000  

23 Kab. Sampang                 36,166,212,527          46,653,240,000          65,074,623,946  

24 Kab. Sidoarjo              153,462,547,526        191,409,164,292        217,056,284,643  

25 Kab. Situbondo                 24,140,437,861          33,627,112,743          38,144,040,848  

26 Kab. Sumenep                 58,566,605,751        121,781,557,029        130,485,354,448  

27 Kab. Trenggalek                 18,167,151,229          31,795,626,000          38,100,716,897  

28 Kab. Tuban                 30,400,500,000          54,600,000,000          70,138,558,285  

29 Kab. Tulungagung                 25,281,792,500          32,332,642,715          41,906,527,563  

30 Kota Blitar                 16,672,626,000          19,197,450,000          23,029,583,500  

31 Kota Kediri                 21,368,724,189          31,926,640,122          39,158,401,292  

32 Kota Madiun                 13,363,615,000          19,507,275,000          22,747,526,000  

33 Kota Malang                 42,886,400,469          65,866,190,000          84,083,187,439  

34 Kota Mojokerto                 17,726,862,700          21,826,043,100          22,992,506,250  

35 Kota Pasuruan                 12,959,265,981          19,680,750,000          25,286,186,000  

36 Kota Probolinggo                 28,547,800,158          33,717,936,000          38,421,593,618  

37 Kota Surabaya              386,763,094,761        449,412,395,797        665,214,156,268  

38 Kota Batu                 15,296,159,704          36,635,130,467          41,362,337,106  

J U M L A H           1,642,441,767,625    2,337,257,543,315    3,054,730,093,074  

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (diolah) 
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Lampiran II 

Data Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 
Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 (dalam Rupiah) 

No. Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 

1 Kab. Bangkalan             430,851,000,000          472,871,890,000          478,776,830,000 

2 Kab. Banyuwangi             698,228,000,000          771,131,582,000          766,843,000,000 

3 Kab. Blitar             587,733,000,000          634,378,020,000          629,881,991,000 

4 Kab. Bojonegoro             552,361,000,000          586,814,120,000          596,440,060,000 

5 Kab. Bondowoso             397,430,000,000          447,561,068,000          455,450,603,000 

6 Kab. Gresik             452,286,000,000          532,824,780,000          511,333,360,000 

7 Kab. Jember             861,126,000,000          942,532,809,000          940,413,330,000 

8 Kab. Jombang             532,595,000,000          587,179,341,000          601,460,180,000 

9 Kab. Kediri             635,830,000,000          682,047,289,000          701,513,170,000 

10 Kab. Lamongan             540,603,000,000          599,292,380,000          581,728,440,000 

11 Kab. Lumajang             479,591,000,000          537,879,076,000          534,217,700,000 

12 Kab. Madiun             421,464,000,000          468,644,296,000          463,560,930,000 

13 Kab. Magetan             451,962,000,000          490,163,947,000          489,562,430,000 

14 Kab. Malang             880,921,000,000          967,647,192,000          959,115,290,000 

15 Kab. Mojokerto             450,454,000,000          501,520,436,000          502,176,671,000 

16 Kab. Nganjuk             539,899,000,000          580,060,073,000          590,834,933,000 

17 Kab. Ngawi             463,202,164,170          544,877,704,000          555,625,375,000 

18 Kab. Pacitan             371,997,000,000          406,718,314,000          429,143,250,000 

19 Kab. Pamekasan             410,702,000,000          447,934,892,000          458,239,639,000 

20 Kab. Pasuruan             532,901,000,000          599,547,875,000          606,162,820,000 

21 Kab. Ponorogo             490,926,000,000          538,559,997,000          550,746,051,000 

22 Kab. Probolinggo             484,750,000,000          531,084,760,000          537,651,311,000 

23 Kab. Sampang             370,902,000,000          422,388,030,000          428,946,475,000 

24 Kab. Sidoarjo             588,073,000,000          643,016,063,000          666,166,080,000 

25 Kab. Situbondo             383,831,000,000          427,846,470,000          433,451,330,000 

26 Kab. Sumenep             492,667,000,000          552,279,665,000          565,851,196,000 

27 Kab. Trenggalek             431,681,000,000          465,748,300,000          465,954,600,000 

28 Kab. Tuban             470,385,000,000          512,348,510,000          520,028,000,000 

29 Kab. Tulungagung             513,252,000,000          628,424,930,000          625,049,400,000 

30 Kota Blitar             194,040,000,000          217,165,720,000          225,704,000,000 

31 Kota Kediri             350,377,000,000          400,161,615,000          408,255,550,000 

32 Kota Madiun             238,456,000,000          266,187,290,000          272,310,640,000 

33 Kota Malang             417,300,000,000          473,050,489,000          471,747,530,000 

34 Kota Mojokerto             212,039,000,000          222,501,780,000          238,050,260,000 

35 Kota Pasuruan             203,153,000,000          225,590,460,000          230,764,737,000 

36 Kota Probolinggo             225,550,000,000          250,880,269,000          259,538,590,000 

37 Kota Surabaya             639,590,000,000          713,590,300,000          765,895,330,000 

38 Kota Batu             188,025,000,000          215,977,808,000          218,140,590,000 

J U M L A H       17,587,133,164,170    19,508,429,540,000    19,736,731,672,000 

   Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (diolah) 
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Lampiran III 

Data Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 
Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 (dalam Rupiah) 

No. Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 

1 Kab. Bangkalan             41,518,000,000          54,812,000,000          68,906,000,000 

2 Kab. Banyuwangi            62,582,000,000          62,582,000,000          79,909,000,000 

3 Kab. Blitar            50,935,000,000          67,376,000,000          74,839,000,000 

4 Kab. Bojonegoro             10,042,000,000          10,042,000,000          42,913,000,000 

5 Kab. Bondowoso             36,561,000,000          45,187,000,000          44,047,000,000 

6 Kab. Gresik               9,338,000,000          22,404,000,000          62,374,000,000 

7 Kab. Jember             66,485,000,000          66,485,000,000          74,621,000,000 

8 Kab. Jombang               9,893,000,000          26,024,000,000          49,308,000,000 

9 Kab. Kediri             10,032,000,000          10,032,000,000          13,752,000,000 

10 Kab. Lamongan             59,862,000,000          75,972,000,000          83,561,000,000 

11 Kab. Lumajang             47,043,000,000          55,841,000,000          70,897,000,000 

12 Kab. Madiun             38,347,000,000          77,900,800,000          49,050,000,000 

13 Kab. Magetan             45,495,000,000          54,272,000,000          69,980,000,000 

14 Kab. Malang            89,739,000,000          89,739,000,000          93,984,000,000 

15 Kab. Mojokerto             44,985,000,000          58,977,000,000          64,675,000,000 

16 Kab. Nganjuk             45,041,000,000          60,359,000,000          71,311,000,000 

17 Kab. Ngawi             26,547,426,000          53,410,000,000          69,847,000,000 

18 Kab. Pacitan             49,112,000,000          61,396,000,000          63,814,000,000 

19 Kab. Pamekasan             42,622,000,000          55,573,000,000          60,478,000,000 

20 Kab. Pasuruan             56,901,000,000          76,241,000,000          88,914,000,000 

21 Kab. Ponorogo             48,708,000,000          62,927,000,000          78,219,000,000 

22 Kab. Probolinggo             52,388,000,000          52,388,000,000          44,996,000,000 

23 Kab. Sampang             43,856,000,000          58,633,000,000          75,610,000,000 

24 Kab. Sidoarjo               8,946,000,000             8,946,000,000          45,382,000,000 

25 Kab. Situbondo             37,683,000,000          47,784,000,000          60,792,000,000 

26 Kab. Sumenep             10,222,000,000          10,222,000,000          34,140,000,000 

27 Kab. Trenggalek             51,011,000,000          63,037,000,000          68,943,000,000 

28 Kab. Tuban               9,685,000,000          21,321,000,000          59,525,000,000 

29 Kab. Tulungagung                                    -          67,651,000,000          83,750,000,000 

30 Kota Blitar             26,958,000,000          32,878,000,000          33,100,000,000 

31 Kota Kediri             23,891,000,000          23,891,000,000          28,270,000,000 

32 Kota Madiun             18,613,000,000          23,079,000,000          30,825,000,000 

33 Kota Malang             26,934,000,000          31,782,000,000          20,597,000,000 

34 Kota Mojokerto             22,232,000,000          26,781,000,000          26,788,000,000 

35 Kota Pasuruan             30,757,000,000          35,931,000,000          38,546,000,000 

36 Kota Probolinggo             26,669,000,000          31,178,000,000          35,057,000,000 

37 Kota Surabaya               8,075,000,000             8,075,000,000          28,534,000,000 

38 Kota Batu             26,805,000,000          30,520,000,000          33,037,000,000 

J U M L A H       1,316,513,426,000    1,721,648,800,000    2,123,291,000,000 

   Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (diolah) 
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Lampiran IV 

Data Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk Tahun 
Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 (dalam Rupiah) 

No. Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 

1 Kab. Bangkalan      326,466,849,178          385,546,263,213          344,560,727,780 

2 Kab. Banyuwangi      425,329,056,100          349,519,847,594          464,249,547,877 

3 Kab. Blitar       288,824,343,667          390,544,806,088          327,718,750,944 

4 Kab. Bojonegoro      313,279,050,207          385,076,286,557          408,498,196,857 

5 Kab. Bondowoso       214,419,361,662          187,294,376,227          229,756,496,853 

6 Kab. Gresik       318,235,207,815          258,498,631,450          389,079,984,933 

7 Kab. Jember      532,435,746,089          501,636,806,525          520,187,274,818 

8 Kab. Jombang       281,665,803,352          309,200,523,117          378,826,585,490 

9 Kab. Kediri       383,087,769,453          463,671,026,311          382,067,690,248 

10 Kab. Lamongan       284,419,688,400          334,813,808,900          318,185,692,525 

11 Kab. Lumajang      261,911,124,950          240,073,370,020          224,794,404,595 

12 Kab. Madiun       222,054,783,839          238,695,593,374          228,465,771,669 

13 Kab. Magetan       230,347,109,252          218,684,985,809          234,790,618,410 

14 Kab. Malang      433,024,752,000          510,346,446,000          456,579,386,000 

15 Kab. Mojokerto      154,115,168,100          321,864,374,382          229,139,579,411 

16 Kab. Nganjuk       266,913,352,933          300,157,092,018          363,893,060,232 

17 Kab. Ngawi       275,905,692,201          273,624,130,977          232,365,379,567 

18 Kab. Pacitan       197,951,192,963          214,014,813,645          213,026,365,700 

19 Kab. Pamekasan      281,053,672,604          281,716,023,492          239,602,535,070 

20 Kab. Pasuruan       369,445,882,395          397,441,139,430          445,986,266,986 

21 Kab. Ponorogo       233,245,366,790          317,183,725,839          262,570,539,424 

22 Kab. Probolinggo       272,554,120,000          261,593,256,000          262,016,423,000 

23 Kab. Sampang       342,360,888,762          362,984,345,757          363,566,988,374 

24 Kab. Sidoarjo       583,308,769,334          559,901,063,868          577,895,935,516 

25 Kab. Situbondo       242,563,656,928          252,579,049,200          223,341,940,082 

26 Kab. Sumenep       386,788,972,924          247,823,859,812          316,641,500,743 

27 Kab. Trenggalek       196,904,957,000          323,752,052,200          246,500,091,270 

28 Kab. Tuban       247,054,826,846          279,181,533,475          324,990,127,271 

29 Kab. Tulungagung       230,493,009,085          354,797,553,104          229,952,450,619 

30 Kota Blitar       184,509,488,636          177,822,354,818          163,208,962,950 

31 Kota Kediri       314,398,668,504          260,942,612,219          301,983,820,997 

32 Kota Madiun       145,767,875,000          138,985,046,000          154,422,046,000 

33 Kota Malang       314,713,991,323          411,769,866,728          337,284,953,187 

34 Kota Mojokerto       144,276,706,570          222,226,204,700          258,543,457,200 

35 Kota Pasuruan       195,642,629,013          200,978,877,293          246,740,612,142 

36 Kota Probolinggo       244,832,482,474          257,762,009,235          227,188,460,450 

37 Kota Surabaya    1,759,660,440,235       2,146,537,486,911       2,813,570,120,860 

38 Kota Batu       168,750,003,080          183,722,082,935          210,900,605,670 

J U M L A H  12,268,712,459,665    13,522,963,325,224    14,153,093,351,719 

Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan (diolah) 
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Lampiran V 

Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2007 sampai Tahun 2009 (dalam Juta Rupiah) 

No. Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 

01. Kab. Pacitan        1,328,363.36        1,397,406.90        1,459,644.16  

02. Kab. Ponorogo        3,020,084.81        3,189,432.39        3,329,531.77  

03. Kab. Trenggalek        2,018,121.01        2,132,271.74        2,225,393.16  

04. Kab. Tulungagung        6,965,388.06        7,375,768.84        7,749,807.42  

05. Kab. Blitar        5,117,817.16        5,412,800.53        5,689,536.31  

06. Kab. Kediri        6,334,826.45        6,630,715.96        6,913,665.08  

07. Kab. Malang      13,131,617.95      13,857,851.75      14,467,768.67  

08. Kab. Lumajang        5,655,686.79        5,946,362.21        6,248,210.29  

09. Kab. Jember        9,884,049.95      10,485,217.17      11,009,602.47  

10. Kab. Banyuwangi      10,045,192.34      10,585,927.07      11,122,909.95  

11. Kab. Bondowoso        2,054,674.85        2,158,468.31        2,266,546.84  

12. Kab. Situbondo        3,223,611.07        3,387,447.67        3,557,946.95  

13. Kab. Probolinggo        6,090,293.57        6,441,518.75        6,772,331.67  

14. Kab. Pasuruan        6,123,979.63        6,484,729.32        6,830,751.80  

15. Kab. Sidoarjo      24,836,105.18      26,029,202.81      27,193,288.93  

16. Kab. Mojokerto        5,638,761.09        5,959,329.42        6,259,154.26  

17. Kab. Jombang        5,690,034.12        6,028,426.07        6,331,124.50  

18. Kab. Nganjuk        4,445,072.05        4,685,265.37        4,940,572.46  

19. Kab. Madiun        2,435,763.53        2,565,029.26        2,679,461.17  

20. Kab. Magetan        2,881,660.35        3,030,932.48        3,184,939.62  

21. Kab. Ngawi        2,735,107.95        2,887,648.12        3,032,931.01  

22. Kab. Bojonegoro        6,427,416.06        7,219,105.59        7,942,139.88  

23. Kab. Tuban        5,898,577.03        6,308,996.94        6,647,862.99  

24. Kab. Lamongan        4,488,334.34        4,786,311.50        5,038,964.78  

25. Kab. Gresik      14,279,095.40      15,159,596.61      16,002,474.55  

26. Kab. Bangkalan        3,075,868.34        3,216,883.75        3,361,683.05  

27. Kab. Sampang        2,413,800.62        2,526,612.07        2,633,014.10  

28. Kab. Pamekasan        1,841,750.25        1,936,446.71        2,034,608.70  

29. Kab. Sumenep        4,765,087.09        4,960,417.33        5,162,369.06  

71. Kota Kediri      21,194,201.71      22,205,850.47      23,190,287.88  

72. Kota Blitar           677,458.14           724,536.23           763,129.80  

73. Kota Malang      12,164,007.12      12,909,497.22      13,558,997.82  

74. Kota Probolinggo        1,796,351.32        1,917,126.35        2,001,216.08  

75. Kota Pasuruan           988,113.26        1,047,333.32        1,099,921.86  

76. Kota Mojokerto        1,134,263.81        1,199,009.90        1,259,454.19  

77. Kota Madiun        1,001,513.93        1,070,585.87        1,124,607.46  

78. Kota Surabaya      74,817,324.69      79,783,124.63      83,781,205.36  

79. Batu        1,194,809.55        1,279,501.48        1,343,491.74  

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (diolah) 
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Lampiran VI 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2007 sampai Tahun 2009 
No. Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 
01. Kab. Pacitan 5.12 5.20 4.45 
02. Kab. Ponorogo 6.06 5.61 4.39 
03. Kab. Trenggalek 5.19 5.66 4.37 
04. Kab. Tulungagung 5.95 5.89 5.07 
05. Kab. Blitar 5.71 5.76 5.11 
06. Kab. Kediri 4.97 4.67 4.27 
07. Kab. Malang 6.15 5.53 4.40 
08. Kab. Lumajang 5.16 5.14 5.08 
09. Kab. Jember 5.50 6.08 5.00 
10. Kab. Banyuwangi 5.28 5.38 5.07 
11. Kab. Bondowoso 5.27 5.05 5.01 
12. Kab. Situbondo 5.42 5.08 5.03 
13. Kab. Probolinggo 5.97 5.77 5.14 
14. Kab. Pasuruan 6.82 5.89 5.34 
15. Kab. Sidoarjo 5.84 4.80 4.47 
16. Kab. Mojokerto 5.78 5.69 5.03 
17. Kab. Jombang 6.12 5.95 5.02 
18. Kab. Nganjuk 6.12 5.40 5.45 
19. Kab. Madiun 5.07 5.31 4.46 
20. Kab. Magetan 5.19 5.18 5.08 
21. Kab. Ngawi 5.12 5.58 5.03 
22. Kab. Bojonegoro 13.62 12.32 10.02 
23. Kab. Tuban 6.76 6.96 5.37 
24. Kab. Lamongan 5.05 6.64 5.28 
25. Kab. Gresik 6.99 6.17 5.56 
26. Kab. Bangkalan 5.05 4.58 4.50 
27. Kab. Sampang 4.33 4.67 4.21 
28. Kab. Pamekasan 4.35 5.14 5.07 
29. Kab. Sumenep 4.60 4.10 4.07 
71. Kota Kediri 4.18 4.77 4.43 
72. Kota Blitar 6.10 6.95 5.33 
73. Kota Malang 6.22 6.13 5.03 
74. Kota Probolinggo 6.90 6.72 4.39 
75. Kota Pasuruan 5.97 5.99 5.02 
76. Kota Mojokerto 5.65 5.71 5.04 
77. Kota Madiun 6.60 6.90 5.05 
78. Kota Surabaya 6.78 6.64 5.01 
79. Kota Batu 6.65 7.09 5.00 

  
Prov. Jawa Timur 6.11 5.94 5.01 

     Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (diolah) 
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Lampiran VII 

Hasil Correlated Random Effect – Hausman Test 

 

 
 

 

Lampiran VIII 

Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda  

dengan Pendekatan Metode Efek Tetap (Fixed Effect) 
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