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Abstract 

Makalah ini menjelaskan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan 
variabel sosial terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan kota 
Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertasusila Plus. Penelitian ini 
menggunakan periode dari tahun 2012-2017. Penelitian ini hanya menggunakan 
data sekunder, yang mana data sekunder ini diperoleh dari dinas terkait 
(khususnya DJPK-Kemenkeu dan Badan Pusat Statsitika Provinsi Jawa Timur). 
Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan data panel dengan 
menggunakan  model randoom effect untuk menentukan hasil penelitian. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan variabel sosial 
secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemandirian 
keuangan daerah. Sedangkan, untuk pengaruh secara individual ternyata hanya 
variabel sosial yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian 
keuangan daerah. 

 
Keywords: Kemandirian Keuangan Daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks 
pembangunan manusia, swp GKS+ 
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Abstract 
This research aims to explains the influence of the economic growth and social 
variable on local financial independence in the regencies and city of SWP 
Gerbangkertasusila Plus. Moroever, this research uses the data during 2012 until 
2017 and only uses the secondary data which are obtained from certain Civil 
Registry Office, especially from Directorate General of Fiscal Balance – Ministry 
of Finance and Central Statistics Agency of East Java. The method used to 
analyze the data is panel data analysis method by using random effects models 
to determine the results of the research. The results of this research show that 
the economic growth and social variables simultaneously have a positive and 
significant influence on the local financial independence while individually, social 
variable is the only one who has a positive and sgnificant influence on local 
financial independence. Meanwhile, the economic growth variable has a positive 
influence but not significant on local financial independence. 
 
Key words: Local Financial Independence, Economic Growth, Human 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemandirian fiskal daerah merupakan tujuan dari dilaksanakannya 

kebijakan otonomi daerah. Kemandirian fiskal daerah merupakan kemampuan 

dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti 

pajak dan retribusi, serta pembangunan daerah, atau dengan kata lain 

pemerintah daerah harus membayar sendiri kegiatan pemrintahan, 

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak 

dan retribusi daerah. Namun, hal semacam ini hanya bisa diwujudkan apabiila 

suatu daerah memiliki tingkat kemandirian fiskal yang efektif. Atau dengan kata 

lain, pemerintah daerah secara finansial harus sebanyak mungkin menggali 

sumber pendapatan asli daerah, seperti pajak, retribusi daerah, dan komponen-

komponen pendapatan asli daerah lainnya, (Radianto, 1997:42)  

Kemandirian keuangan di suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari 

penerimaan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Pada 

dasarnya, pendapatan asli daerah merupakan hal yang utama dalam mengatur 

tingkat kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan 

sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri. 

Sehingga, dapat mencerminkan kondisi dari suatu daerah. Pada dasarnya, 

pemerintah daerah harus mampu menggali sumber daya yang dimilikinya untuk 

dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Apabila struktur pendapatan 

asli daerah sudah kuat, maka daerah tersebut juga memiliki kemampuan 

pembiayaan yang kuat, sehingga dapat mengurangi adanya campur tangan dari 

pemerintah pusat, (Ernawati, 2017;532). 

Pendapatan asli daerah biasanya selalu dipandang sebagai salah satu 

indikator dan atau kriteria dalam mengukur ketergantungan suatu daerah 
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terhadap pemerintah pusat. Selain dengan menggunakan pendapatan asli 

daerah, kemandirian keuangan daerah juga dapat diketahui oleh faktor lain, 

salah satunya adalah indeks kapasitas fiskal. Pada dasarnya, kapasitas fiskal 

merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai kemampuan keuangan kota yang dicerminkan melalui 

penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 

membiayai tugas pemerintahan, (Akyuwen, 2013;3). 

Segala upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi 

kesenjangan fiskal dan memperbaiki pemerataan agar daerah dapat memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat agar sesuai dengan kondisi yang dihadapi 

oleh daerah. Namun, faktanya masih ada beberapa daerah yang belum memiliki 

kapasitas dan kemandirian fiskal sesuai dengan yang diharapkan. Dengan 

adanya kondisi ini, hal ini akan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan publik, (Akyuwen, 2013;4) 

Provinsi Jawa Timur selain memiliki Kabupaten dan Kota terbanyak di 

Indonesia, Provinsi Jawa Timur juga membentuk Satuan Wilayah 

Pengambangan (SWP) Gerbangkertasusila, yang mana sekarang dikembangkan 

menjadi SWP Gerbangkertasusila Plus, dengan setiap SWP diarahkan 

mempunyai fungsi wilayah sesuai dengan potensi wilyah masing-masing yang 

dituangan kedalam peraturan pemerintah daerah. SWP Gerbangkertasusila Plus 

ini terdiri dari 12 Kabupaten dan Kota, yang mana Kabupaten dan Kota ini 

memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Diharapkan dengan 

banyaknya potensi yang melimpah dapat diberdayakan secara maksimal 

sehingga secara tidak langsung hal ini dapat meningkatkan perekonomian di 

wilayah SWP Gerbangkertasusila Plus. 
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Gambar 1.1  

Rata-rata Indeks Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 

2012-2017 

 
Sumber : DJPK, data diolah (2019) 

Dari Gambar di atas hanya ada dua Kota yang memiliki rata-rata nilai 

indeks kapasitas fiskal yang sangat tinggi, kedua Kota tersebut adalah Kota 

Mojokerto dan Kota Surabaya. Sedangkan Kabupaten dan Kota sisanya 

termasuk kedalam ketegori rendah. Rendahnya nilai kapasitas fiskal ini 

disebabkan karena, wilayah ini mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya 

kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. 

Sehingga, daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang 

dimilki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih 

besar untuk sektor-sektor produktif, (Syahputra, 2006). 

Pada dasarnya pendapatan asli daerah selalu dipandang sebagai salah satu 

indikator atau suatu kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah 

kepada pemerintah pusat. Pada prinsipnya, semakin besar nilai sumbangan yang 

berasal dari pendapatan asli daerah kepada anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, hal ini akan menunjukkan semakin kecil tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Namun, dalam 

penyelenggaraannya pemerintah yang berhubungan dengan keuangan daerah 

yang paling penting adalah memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup. 
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Tangkilisan (2005:71) menyatakan bahwa, daerah yang mempunyai kategori 

cukup, dalam artian rasio pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan 

maupaun rasio pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran pemerintah lebih 

dari 20%. Meskipun pada kenyataanya belum banyak Kabupaten dan Kota yang 

mencapai pendapatan asli daerah sebesar 20% dari pengeluaran daerah. 

Sehingga, apabila pendapatan asli daerah sudah mencapai 20% maka, 

ketergantungan bantuan dari pemeirntah pusat sudah berkurang atau dengan 

artian kebijakan otonomi daerah dapat dikatakan sudah semakin baik. 

Gambar 1.2  

Rata-rata Proprosi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 

2012-2017 (persen) 

 
Sumber : DJPK, data diolah (2019) 
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pendapatan asli daerah yang kurang dari 20%. Ini artinya, pengeluaran 

pemerintah yang digunakan untuk kebutuhan publik tidak digunakan dengan 

baik. Sehingga masyarakat tidak terlalu inisiatif untuk membayar retribusi 

terhadap kebutuhan publik yang kurang memadai. Selain itu, pemerintah daerah 

belum mengetahui betul potensi daerah yang dimilikinya, dan pemerintah daerah 

terbuai dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga, hal ini 

menyebabkan mereka (pemerintah daerah) malas untuk mengembangkan 

potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya. 

Sukirno (2008) menjelaskan bahwasanya, pegeluaran pemerintah atau 

Government Expenditure yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Yang 

mana, merupakan suatu tindakan untuk mengatur jalannya perekonomian 

dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah 

setiap tahunnya yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Pada dasarnya tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk 

menstabilkan harga, meningkatkan tingkat output, dan meningkatkan 

kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah yang 

bersangkutan, khususnya Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus. 

Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan salah satu indikator yang cukup 

penting digunakan untuk menentukan bagaimana keberhasilan suatu 

pembangunan di daerah. Pertumbuhan ekonomi sendiri juga biasanya digunakan 

untuk ukuran atas perkembangan dan atau kemajuan perekonomian dari suatu 

negara atau wilayah, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan 

aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat yang khususnya dalam hal peningkatan 

produksi barang dan jasa. Dengan adanya peningkatan tersebut, diharapkan 

dapat mampu memberikan trickle down effect, yang mana effect ini mampu untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi 

menjadi target utama dalam suatu pembangunan. 
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Oates (1993;237) menyatakan bahwa, desentralisasi fiskal diharpkan 

mampu untuk meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian akan berkaitan 

dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Bahl dan Linn (1992) juga ikut 

menyatakan bahwa, dengan diserahkannya kewenangan ke pemerintah daerah 

maka, diharapkan pelayanan masyarakat akan semakin efisien, dan pada 

gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat lokal. Hal semacam ini disebabkan karena, pemerintah daerah 

mengetahui betul tentang bagaimana karakteristik daerahnya itu sendiri. 

Sehingga, pengeluaran untuk pembangunan dan sosial akan lebih terasa dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. 

Gambar 1.3  

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 2015-2017 

(dalam persen) 

 
  Sumber : BPS Jawa Timur, 2019 (data diolah) 
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guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, potensi 

Kb. 
Bngkln 

Kb. 
Bjngr 

Kb. 
Grsik 

Kb. 
Jmbng 

Kb. 
Lmnga

n 

Kb. 
Mjkrto 

Kb. 
Psruan 

Kb. 
Sdrjo 

Kb. 
Tban 

Kt. 
Mjkrto 

Kt. 
Psruan 

Kt. 
Srbaya 

2015 -2,66 17,42 6,61 5,36 5,77 5,65 5,38 5,24 4,89 5,74 5,53 5,97 

2016 0,66 21,95 5,49 5,4 5,86 5,49 5,44 5,51 4,9 5,77 5,46 6 

2017 3,53 10,26 5,83 5,36 5,52 5,74 5,72 5,8 5 5,65 5,47 6,13 

-5 
0 
5 

10 
15 
20 
25 



7 
 

ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang 

mungkin dan layak dikembangkan. Sehingga, akan terus berkembang menjadi 

sumber kehidupan rakyat di wilayah tersebut dan bahkan diharapkan dapat 

menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan 

sendirinya dan berkesinambungan, (Suparmoko, 2002) 

Selain pertumbuhan ekonomi, komponen lain yang mempengaruhi 

kemandirian keuangan daerah adalah pembangunan manusia atau yang biasa 

dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada dasarnya tingkat 

pembangunan manusia yang tinggi akan sangat menentukan kemampuan 

penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber keuangan, baik 

dengan teknologi maupun pada kelembagaan sebagai sarana penting untuk 

mencapai suatu kesejahteraan. Angka IPM di Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus tergolong dalam kategori menengah, yaitu memiliki 

angka berkisar antara 66,0- 79,9. Angka IPM pada tahun 2017 telah mencpai 

71.33. Dengan kondisi ini, diharapkan bahwa kemandirian keuangan daerah 

dapat sejalan dengan peningkatan IPM. Atau dengan artian, semakin tinggi nilai 

kemandirian keuangan daerah maka akan menyebabkan tingkat kesejahteraan 

diwilayah ini juga akan semakin meningkat. 

Gambar 1.4 

Nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota SWP 

GKS+ 2015-2017 

 
     Sumber : BPS Jatim, 2019 (data diolah) 
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Pada dasarnya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari adanya kebijakan 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk mencapai percepatan 

terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Indikator untuk 

mengetahui kesejahteraan masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari nilai 

indeks pembangunan manusia (UNDP, 1990). Di lihat dari gambar di atas dapat 

diketahui bahwa nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota 

SWP GKS+ ternyata selama tiga tahun terkahir bersifat fluktuatif yang cenderung 

mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningakatan ternyata justru nilai 

indeks pembangunan ini masih tergolong pada level menengah dan hanya Kota 

Surabaya yang mempunyai nilai indeks pembanguanan manusia yang tinggi 

selama masa desentralisasi fiskal ini. 

Pada dasarnya manusia sebaga subjek dan sekaligus objek pembangunan 

di suatu daerah, maka manusia harus mampu untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. 

Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental secara tidak 

langsung mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar 

penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. peningkatan 

kemampuan dasar ini dapat pula dilakukan melalui peningkatan derajat 

kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk, (Zufi, Taufik, dan Agusti, 

2016:31). Hal tersebut cukup penting dilakukan karena dapat direfelksikan dalam 

kegiatan ekonomi produktif, social budaya, dan politik. Selain itu, dengan adanya 

persaingan global yang semakin tinggi maka tuntutan terhadap kapabilitas dasar 

itu dirasakan semakin besar pula. Sehingga, jika tidak mampu untuk 

meningkatkan kualitas kemampuan dan kecukupan kebutuhan dasar yang 
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mampu untuk menunjang kapasitas sumber daya manusia, maka bangsa 

tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju. 

Kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu elemen penyusun indeks 

pembangunan mansuia yang memiliki peran dalam menciptakan manusia yang 

berkualitas dengan derajat kesehatan dan derajat pendidikan yang tinggi. Sudah 

seharusnya pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi pusat 

perhatian pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan dari 

pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat 

kesehatan manusia yang merata di semua wilayah, sedangkan tujuan 

pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah untuk melahirkan generasi 

bangsa yang berkualitas, (Nurfauziya, Prakosa, dan Kusuma, 2018:193).  

Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal ini diharapkan pemerintah 

daerah khususnya (Kabupaten dan Kota SWP GKS+) lebih peduli terhadap 

peningkatan kesehatan dan pendidikan di kawasan ini. Karena, pada dasarnya 

dengan membaiknya fasiltas pelayanan kesehatan dan adanya ketersediaan 

obat-obatan yang memadai maka hal ini akan mampu untuk mempebaiki kulaitas 

diri masyarakatnya, sehingga dengan perbaikan kualitas kesehatan maka akan 

berdampak terhadap kulitas produksi dalam masyarakat tersebut, selain itu 

dengan meningkatnya indeks pendidikan maka pemerintah daerah akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Secara tidak langsung 

dengan meningkatnya sumber daya yang berkulitas ini, mereka (sumber daya 

manusia yang berkulitas) bisa membantu pemerintah daerah dalam mengelola 

pembangunan di daerahnya, selain itu mereka juga bisa membuka lapangan 

pekerjaan baru yang dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di 

wilayahnya. Maka hal ini secara tidak langsung akan memberikan dampak 

terhadap peningkatan kemandirian keuangan yang ada di daerahnya.  
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Ada beberapa peneliti sebelumnya, yang mengangkat permasalahan 

kemandirian keuangan. Iskandar dan Subekan (2014:15) menyatakan bahwa, 

kinerja keuangan daerah dan otonomi daerah berpengaruh positif terhadap 

kesejahteraan rakyat, sedangkan efektivitas keuangan memiliki hubungan yang 

positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Nurhayati 

(2015) memiliki hasil penelitian bahwa, otonomi daerah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi domestik 

memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan, dan tenaga kerja tidak 

memiliki hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dengan adanya beberapa penelitian, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai bagaimana kemandirian keuangan daerah, dan 

hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan 

manusia di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus di Provinsi Jawa 

Timur. Alasan dari penggunaan objek ini adalah karena wilayah ini memiliki 

karakteristik ekonomi dan geografis yang berbeda dan adanya ketersediaan 

data. Selain itu, kedua belas Kabupaten dan Kota ini termasuk kedalam Satuan 

Wilayah Pembangunan (SWP), yang mana tujuan dibentuknya SWP ini adalah 

untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah ini dan di wilayah lain 

yang terdekat, sehingga dengan rendahnya nilai ketimpangan yang ada 

diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian di antar Kabupaten dan 

Kota yang memiliki kedekatan dengan wilayah ini. Sehingga, penulis mengajukan 

judul penelitian sebagai berikut “ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN 

EKONOMI dan INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP 

KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH : (STUDI KASUS KABUPATEN DAN 

KOTA DI KAWASAN SWP GERBANGKERTASUSILA PLUS”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka pertanyaan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota di 

SWP Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur dalam periode 2012-2017 ? 

2. Bagaimana hubungan kemandirian keuangan daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Kabupaten 

dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka dapat diketahui 

bahwa tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di 

Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi dan 

indeks pembangunan manusia terhadap kemandirian keuangan daerah di 

Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya beberapa tujuan yang diperoleh dari penelitian ini, maka 

diharapkan penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah : 

1. Kontribusi empiris, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memperkuat 

penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan adanya kemandirian 

keuangan daerah. 

2. Kontribusi kebijakan, yaitu untuk memberikan masukan bagi pemerintah 

pusat maupun daerah dalam hal menyusun kebijakan di masa yang akan 

datang, yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sesuai dengan 
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Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah 

yang menyertainya. 

3. Kontribusi Teori, yaitu sebagai baha refrensi dan sebagai data tambahan 

bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada kajian bidang ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah, mejelaskan bahwa otonomi daerah merupakan 

kewenangan di daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasarkan kepada 

aspirasi masyarakat setempat dan menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa, pemberian otonomi pada 

daerah Kabupaten dan Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud 

otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pada dasarnya, kewenangan 

otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah otonom untuk menyelenggarakan 

pemerintah yang mencakup kewenangan di semua bidang, kecuali kewenangan 

di bidang politik luar Negri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, serta 

fiskal, dan agama. Selain itu, keleluasaan otonomi ini juga mencakup pula 

kepada kewenangan yang utuh dan bulat dan penyelenggaraan kebijakan yang 

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, peradilan, dan evaluasi. 

Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan dan tanggung jawab 

pemerintah daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawassan 

anggaran daerah oleh pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal sendiri 

merupakan pemindahan kekuasaan untuk mengumpulkan dan mengelola 

sumber daya finansial dan fiskal. Khusaini, (2006) mengatakan bahwa, 

desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan 

sumber daya baik sumber daya keuangan, perorangan dan lain sebagainya, dari 

pemerintah pusat ketingkat pemerintah daerah. Oleh sebab itu, salah satu makna 

dari desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan 
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kepada pemerintah daerah adalah, suatu proses pengintensifikasian peranan 

dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan, (Aminuddin, 2017). 

Pada dasarnya, desentralisasi fiskal sendiri memerlukan adanya pergeseran 

beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan dan atau pembelanjaan ke 

tingkat pemerintahan yang lebih rendah. 

Shah dan Thompson (2002) menyatakan bahwasannya, untuk melihat 

apakah desentralisasi fiskal sudah berjalan efektif atau tidak, harus dikaitkan 

dengan tiga komponen penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Ketiga 

komponen penting tersbeut adalah ; 1) adanya otonomi dan kecukupan dalam 

penerimaaan (revenue autonomy and adequacy), 2) adanya otonomi dalam 

pengeluaran atau expenditure autonomy; dan 3) adanya privilages atau 

keuntungan untuk melakukan pinjaman daerah. Apabila pemerintah daerah 

sudah mampu untuk melaksanakan desentralisasi sesuai dengan fungsinya, 

maka secara efektif pemerintah daerah akan diberikan kebebasan dalam 

pengambilan keputusan untuk penyediaan pelayanan di sektor publik.  

Untuk mendukung adanya public service maka pemerintah darah harus 

mendukung sumber-sumber keuangan yang memadai yang bersumber dari 

pendapatan rumah tangga mereka sendiri. Sumber keuangan yang digunakan 

diantaranya adalah bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman daerah, ataupun 

subsidi dan ban atau bantuan dari pemerintah pusat, (Sidik, 2002). Pada 

dasarnya, ada faktor yang cukup penting dalam menentukan desentralisasi fiskal, 

faktor penting tersebut adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk 

menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri, dan ada faktor lain juga yang 

cukup penting adalah, adanya kemampuan daerah untuk meningkatkan 

pendapatan rumah tangganya. 
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2.2 Teori Fiscal Federalism 

Fiscal Federalism Theory atau yang dikenal dengan teori federalisme fiskal 

adalah teori yang dikembang oleh Hayek, Musgrave dan Oates. Teori ini 

menekankan bahwa, pertumbuhan ekonomi akan dapat dicapai dengan jalan 

desentralisasi, yaitu dengan adanya pendelegasian wewenang oleh pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Oates 

(1972) menyatakan bahwa, desentralisasi fiskal akan mampu untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di 

daerahnya. Hal ini disebabkan karena, pemerintah daerah akan lebih efisien dan 

efektif dalam memproduksi dan melakukan penyediaan terhadap barang-barang 

publik. Pada dasarnya, pengambilan keputusan pada level pemerintah daerah 

akan lebih didengarkan untuk mengembangkan potensi daerah dan cara ini akan 

lebih berguna bagi efisiensi alokasi keuangan daerah. 

Teori federalisme fiskal merupakan suatu teori yang menjelaskan 

bagaiamna hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, 

dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam berbagai literatur, teori fiskal 

federalisme memiliki dua prespektif yang menjelaskan bagaimana dampak 

ekonomi dari adanya pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Kedua prespektif 

tersebut diantaranya adalah; traditional theories atau yang biasa dikenal dengan 

first generation theories dan prespektif yang kedua yaitu second generation 

theories atau yang biasa dikenal dengan new prespective theories.  

New prespective theories dikembangkan oleh Oates pada tahun 1993, 

prespektif ini, menekankan tentang bagaimana desentralisasi fiskal dapat 

mempengaruhi perilaku pemerintah daerah. Tiebout (1956) dalam Khusaini 

(2006) menyatakan bahwa, ada dimensi persaingan dalam pemerintah daerah, 

dan tiebout berpendapat bahwa kompetisi antar pemerintah daerah tentang 

alokasi pengeluaran publik, maka akan memungkinkan masyarakat memilih 
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berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selaras dan keinginan 

mereka. Hal semacam ini tidak akan pernah terjadi jika, pemerintahan yang 

dianut masih bersifat sentralistik. 

Teori federalisme fiskal akan menampilkan model normative yang 

menggambarkan bagaimana pemerintah pusat sebagai penafsir arif aspirasi 

masyarakat, yang akan memberikan arahan dalam aturan-aturan kelembagaan 

antara pemerintahan untuk menjamin lembaga-lembaga pemerintah daerah agar 

bertindak sesuai dengan keingainan pusat (sesuai dengan keinginan seluruh 

rakyat). Sekalipun pemerintah pusat tidak bersifat arif, maka aturan-aturan ini 

kemungkinan masih dapat memberikan rujukaan yang bermanfaat dalam 

hubungan fiskal antar pemerintahan. Sidik (2002) berpendapat bahwa, konsep 

desentralisasi tidak mudah untuk didefinisikan sebab, konsep ini menyangkut 

tentang berbagai aspek dan dimensi, terutama menyangkut tentang aspek politik, 

fiskal, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan, serta pembangunan 

sosial dan ekonomi. 

2.3 Kemandirian Keuangan Daerah 

Kemandirian keuangan daerah atau yang biasa dikenal dengan 

kemandirian fiskal adalah salah satu aspek yang sangat penting dari adanya 

pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Mardiasmo (1999) menyatakan bahwa, 

ada beberapa manfaat yang didapatkan apabila suatu daerah sudah mampu 

atau mandiri dalam hal keuangan, diantaranya adalah; 1) mampu untuk 

mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam 

pembangunan, serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di 

seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi-potensi yang 

tersedia di daerah, 2) mampu untuk memperbaiki alokasi sumber daya produktif 

melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang 

lebih rendah, dan memiliki informasi yang lebih lengkap. 
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Pada dasarnya, kemandirian fiskal sendiri menggambarkan tentang 

bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah, seperti pajak dan retribusi daerah, serta lain-lain dan pembangunan 

daerah yang bisa diwujudkan dengan adanya pelaksanaan kemandirian fiskal 

yang efektif. Ini berarti, pemerintah daerah secara finansial harus bersifat 

independent terhadap pemerintah pusat dengan tujuan untuk menggali sebanyak 

mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah, (Radianto, 1997). 

Halim (2001) menjelaskan bahwa ada dua ciri suatu daerah sudah mampu 

dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, diantaranya adalah 1) 

kemampuan keuangan daerah, dimana daerah tersebut memiliki kemampuan 

dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 

menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, dan 2) ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat harus 

seminimal mungkin. Oleh sebab itu, pendapatan asli daerah harus menjadi 

sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan 

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Halim (2001) menyatakan bahwa, secara konseptual pola hubungan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan sesuai dengan 

kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan 

pembangunan. Walaupun, pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan 

sedikit menimbulkan beberapa perbedaan. Paul Hersey dan Kennenth Blachard 

dalam Halim (2001), memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam 

pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Hubungan situasional tersebut dibagi 

menjadi empat kelompok, diantaranya adalah : 

1. Pola Hubungan Instruktif, pola ini menjelaskan bahwa peranan 

pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah 
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daerah, atau dengan kata lain pemerintah daerah belum mampu untuk 

melaksanakan kebijakan otonomi daerah. 

2. Pola Hubungan Konsultif, pola ini menjelaskan bagaiamana campur 

tangan pemerintah pusat sudah mulai sedikit berkurang. Hal ini 

dikarenakan karena, pemerintah daerah sudah sedikit mampu dalam 

melaksanakan dan menerapkan kebijakan otonomi daerah. 

3. Pola Hubungan Partisipatif, pola ini menunjukkan bahwa peranan 

pemerintah pusat semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena 

daerah yang bersangkutan sudah memiliki tingkat kemandirian yang 

mendekati mampu dalam melaksanakan kebijakan ini. 

4. Pola Hubungan Delegatif, pola yang terakhir ini menjelaskan bahwa, 

peranan pemerintah pusat sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan, daerah 

sudah mampu menggali potensi-potensi daerah yang ada. Sehingga, 

pola ini menunjukkan bahwa, daerah sudah benar-benar terbebas dari 

bantuan pusat maupun pihak eksternal. 

Dengan adanya perbedaan potensi dan sumber daya yang berbeda, hal ini 

akan memberikan hasil yang berbeda pada setiap daerah. Kemandirian 

keuangan sendiri dapat diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

ini merupakan perbandingan antara rasio pendapatan asli daerah seluruh 

Kabupaten dan Kota di suatu Provinsi terhadap bantuan (pemerintah pusat dan 

atau provinsi) serta pinjaman daerah di seluruh Kabupaten dan Kota di suatu 

Provinsi tersebut. 

                   
                      

                           
 X 100% 
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Tabel 2.1  

Kualifikasi Kemandirian Keuangan Daerah 

Sumber : Halim (2002) dan Tim Fispol UGM dan Balitbang Depdagri (1991) 

Rasio pendapatan asli daerah terhadap bantuan pemerintah dan pinjaman 

daerah menyajikan tentang tingkat independensi suatu daerah dalam membiayai 

pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semakin besar rasio 

nilai pendapatan asli daerah terhadap bantuan pemerintah dan pinjaman daerah 

maka semakin besar pula tingkat otonomi di daerah tersebut. Sehingga, semakin 

besar nilai pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah maka, 

ketergantungan terhadap pemerintah pusat sejatinya akan kian mengecil maka 

dengan artian kemandirian keuangan di daerah tersebut akan semakin baik. 

Rasio kemandirian ini menggambarkan tentang bagaimana ketergantungan 

suatu daerah terhadap sumber dana dari pihak eksternal. Semakin tinggi nilai 

rasio kemandirian, mengandung artian bahwa tingkat ketergantungan di daerah 

terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan begitupun sebaliknya. 

Rasio kemandirian ini juga mengambarkan tentang bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat dalam membangun daerah. Dimana, semakin tinggi nilai rasio 

kemandirian, maka semakin tinggi partisipasi suatu masyarakat dalam membayar 

pajak dan retribusi daerah yang mana merupakan komponen utama dari 

pendapatan asli daerah. Apabila, masyrakat semakin tinggi membayar pajak dan 

retribusi daerah maka menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat 

semakin tinggi. 

 

 

Rasio Kemandirian Pola Hubungan Kualifikasi Hubungan 

0 - 25 % Instruktif Sedang 

25 - 50 % Konsultif Cukup 

50 - 75 % Partisipatif Baik 

75 - 100 % Delegasi Sangat Baik 
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2.4 Pendapatan Asli Daerah 

Halim (2004) menyatakan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli 

daerah. PAD sendiri dipisahkan menjadi empat pendapatan, diantaranya adalah 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah. Mardiasmo (2004) juga ikut berargumen bahwa, 

pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah. 

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri atau rumah tangga sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah. Ada dua unsur penting dari koseptual 

tentang pendapatan asli daerah yaitu, potensi asli daerah dan pengelolaannya 

sepenuhnya oleh daerah. Dimana dalam konteks pembiayaan pembangunan 

daerah, potensi asli daerah adalah seluruh sumber daya yang tersedia di daerah 

tersebut dan mempunyai potensi untuk dikembangkan, sehingga dapat 

memberikan nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

pembiayaan dan pembangunan suatu daerah. Sedangkan, pengelolaan 

sepenuhnya oleh daerah merupakan penyerahan seluruh hasil pengelolaan 

sumber daya tersebut kepada daerah yang bersangkutan, (Suhanda, 2007). 

Dalam pasal 157 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa 

kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, 

diantaranya adalah : 
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1. Hasil Pajak Daerah, merupakan pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah berdasarkan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui peraturan daerah. 

Pungutan ini dibebankan kepada semua objek seperti, orang atau 

badang dan benda bergerak atau tidak bergerka, seperti : 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restaurant 

c. Pajak Hiburan 

d. Pajak Reklame 

e. Pajak Parkir 

f. Pajak Penerangan Jalan, dan 

g. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C . 

2. Hasil Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah yang digunakan sebagai 

pembayaran atau pemakaian karena telah memperoleh jasa yang 

diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah 

merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa 

atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti : 

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

b. Retribusi Pelayanan Kebersihan 

c. Retribusi Pelayanan Pemakaman 

d. Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan 

suatu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan. Komponen dari hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan adalah, bagian laba atas penyertaan modal 

pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal 
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pada perusahaan milik negara, dan bagian laba atas penyertaan modal 

pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dimana merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, 

yaitu : 

a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 

b. Jasa Giro 

c. Pendapatan Bunga 

d. Keuntungaan adalah Nilai Tukar Rupiah untuk Mata Uang Asing 

e. Komisi, Potongan, ataupun Bentuk Lain Sebagai Akibat Dari 

Penjualan, Pengadaan Barang Ataupun Jasa Oleh Pemerintah. 

2.5 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi di suatu Negara dan di Daerah dapat diukur dengan 

menggunakan indikator utama yaitu, Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Perubahan PDB atau PDRB dari tahun ke 

tahun tidak hanya disebabkan oleh adanya perubahan tingkat kegiatan ekonomi, 

tetapi juga disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga. Oleh karena itu, perlu 

ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan ekonomi dari 

tahun ke tahun dengan cara menghilangkan pengaruh perubahan harga-harga 

terhadap nilai PDB atau PDRB pada berbagai tahun. Sehingg, PDB atau PDRB 

yang digunakan dalam menghitung pertumbuhan ekonomi adalah PDB dan atau 

PDRB harga konstan.  

Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator makro ekonomi 

yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu 

Negara. Sedangkan, untuk tingkat wilayah, provinsi ataupun derah menggunakan 

Produk Domestik Regional Bruto. Secara teori, dapat dijelaskan bahwa, PDRB 

merupakan bagian dari PDB. Sehingga, dengan demikian perubahan yang terjadi 
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di tingkat regional akan berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto ataupun 

sebaliknya. 

Boediono (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berarti 

perluasan kegiatan ekonomi merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan 

penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Pada 

dasarnya, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi ditambah 

dengan perubahan, artinya ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu 

Negara pada suatu tahun tertenti tidak saja diukur dari adanya kenaikan faktor 

produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, akan tetapi juga 

perlu diukur dari adanya perubahan lainnya yang berlaku dalam berbagai aspek 

kegiatan ekonomi, seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, 

peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia. 

2.5. 1  Teori Pertumbuhan Keynes 

Johan Maynard Keynes (1936) mengemukakan pemikiran yang kemudian 

dikenal dalam teori ekonomi makro sebagai Kenessian Revolution.  Teori Keynes 

difokuskan atas permintaan agregat yang efektif di dalam negeri sebagai variabel 

strategis dalam mengatasi stagnasi faktor-faktor produksi. Permintaan agregat 

efektif di dalam negri ini membentuk pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran 

untuk investasi, dan pengeluaran pemerintah untuk menimbulkan dampak positif 

terhadap kegiatan ekonomi dan menggurangi pengangguran. Pada dasarnya, 

teori Keynes ini di dasari oleh adanya situasi depresi pada tahun 1929-1930, 

sehingga dianggap relevan untuk tujuan stabilisasi jangka pendek dan bukan 

untuk memecahkan persoalan jangka panjang dalam pembangunan, (Arif, 

1998;28). 

Keynes menyatakan bahwa, pengeluaran pemerintah merupakan salah 

satu unsur permintaan agregat. Dimana konsep perhitungan pendapatan 

nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah Y=C+I+G+(X-M). Formula ini, 
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dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Dimana variabel Y mengartikan 

sebagai pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. 

Sedangkan untuk variabel-variabel di ruas sebelah kanan disebut dengan 

permintaan agregat. Variabel G sendiri melambangkan pengeluaran pemerintah, 

dimana dengan membandingkan pengeluaran pemerintah (G) terhadap 

pendapatan (Y) serta mengamati dari waktu ke waktu akan dapat diketahui 

seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan 

pendapatan nasional, (Dumairy, 1997;178). 

Ada banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam 

mengatur pengeluarannya. Disamping itu, pemerintah perlu menghindari agar 

peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan 

pihak swasta. Menurut teori Keynesian dalam dalam bukunya The General 

Theory of Employment, Interest and Money (1936) yang membahas mengenai 

hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dari kenaikan 

output pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek, sangat ditentukan 

oleh keinginan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah untuk membelanjakan 

pendapatannya. Untuk memodelkan pandangan Keynesian mengenai pengaruh 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi ini diilustrasikan 

dengan pemodelan yang disebut perpotongan Keynesian, (Mankiw, 2007). 

2.5.2 Teori Government Failure 

Mangkoesobroto (2013:50) menjelaskan bahwa adanya kegagalan pasar 

merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah (baik daerah maupun pusat) 

harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat 

tercapai secara optimal. Walaupun demikian, tidak selamanya campur tangan 

pemerintah menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan 

secara sistematis senantiasa terjadi adanya kegagalan pemerintah (Government 

Failures). Kegagalan pasar ini disebabkan karena pemerintah (daerah ataupun 
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pusat) melaksanakan fungsi alokasi tidak dengan cara yang efisien. 

Ketidakefisienan pemerintah (daerah ataupun pusat) ini disebabkan karena ada 

beberapa faktor, diantaranya adalah :  

1) Adanya informasi yang terbatas. Banyak kebijakan pemerintah yang 

tidak dapat dilihat dampaknya, hal ini dikarenakan karena sangat rumit dan sulit 

untuk diperhitungkan sebelumnya. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk 

menghapus subsidi pupuk bagi petani sangat sulit untuk diperhitungkan secara 

akurat dampaknya bagi seluruh masyarakat. 

 2) Adanya pengawasan yang terbatas atas rekasi pihak swasta. Pada 

dasarnya suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi pihak swasta 

dan sering sekali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Misalnya 

saja, apabila pemerintah menurunkan subsisdi BBM khususnya untuk bensin. 

Hal ini akan menyebabkan pemilik mobil beralih kepemilikan kendaraan yang 

menggunakan solar, sehingga permintaan akan solar menjadi meningkat dan 

harganya naik. Sehingga dalam hal ini, karena adanya pertimbangan untuk 

memiliki mobil sepenuhnya berada di pihak swasta dan atau masyarakat maka 

pemerintah tidak dapat melarang seseorang untuk menjual mobil yang 

menggunakan bensin ke mobil yang menggunakan solar. 

 3) Pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Pemerintah tidak 

dapat mengawasi secara ketat perlikau para birokrat. Sedangkan pelaksanaan 

kebijakan pemerintah umumnya didelegasikan pada berbagai tingkatan birokrat 

yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga 

kebijakan pemerintah mungkin akan menimbulkan hasil yang berbeda dengan 

apa yang diinginkan. Misalnya saja, kebijakan deregulasi pemerintah yang 

bermaksud untuk mengurangi perizinan, pada pelaksanaan di daerah kadang 

berbeda dengan apa yang digariskan oleh pemerintah pusat, dan. 
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4) Hambatan dalam proses politik. Dalam suatu Negara demokratis 

terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan 

legislatif. Sering terjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif 

terhambat oleh proses pengambilan keputusan karena harus disetujui terlebih 

dahulu oleh pihak legeslatif.  

2.6    Indeks Pembangunan Manusia 

Pada tahun 1990 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikembangkan oleh 

pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul 

Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yalie University dan Lord Meghand 

Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh 

program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya. Indeks ini lebih 

berfokus pada hal-hal yang lebih sensitiv dan berguna daripada hanya sekedar 

pendapatan per kapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna 

sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih 

terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index 

(HDI) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang 

pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup 

(longetivity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). 

Secara umum metode penghitungan IPM yang disajikan dalam penelitian ini 

sesuai dengan metode yang digunakan The United Nations Development 

Programme (UNDP) dalam menghitung HDI (Human Devolepment Index). Setiap 

tahun sejak 1990, Laporan Pembangunan Manusia (Human Development 

Report) telah menerbitkan indeks pembangunan manusia (human development 

index - HDI) yang mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari 

sekedar Pendapatan Domestik Bruto (PDB). HDI memberikan suatu ukuran 

gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan 
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menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari 

tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah 

dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari 

paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran 

yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, ia tidak 

menyertakan indikator-indikator penting seperti misalnya ketidaksetaraan dan 

sulit mengukur indikator-indikator seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi 

manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih 

luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit 

antara penghasilan dan kesejahteraan. 

HDI mengukur pencapaian rata-rata sebuah Negara dalam 3 dimensi dasar 

pembangunan manusia, yaitu : Badan Pusat Statistik (2015) : 

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup 

saat kelahiran. 

2.  Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang 

dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross 

enrollment ratio.  

3.  Standar hidup yang layak diukur dengan GDP per kapita dalam paritas 

kekuatan daya beli (Purchasing Power Parity) dalam Dollar AS. 

Berikut penjelasan dari masing-masing komponen dalam mengukur IPM : 

a. Angka Harapan Hidup 

Untuk hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (life 

expectancy at birth) yang dihitung dengan metode tidak langsung. 

Metode ini menggunakan dua macam data dasar, yaitu rata-rata anak 

yang dilahirkan hidup (life births) dan rata-rata anak yang masih hidup 

(still living) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima 

tahunan. Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi 
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sebagai batas atas untuk perhitungan indeks memakai usia 85 tahun 

dan batas bawah 25 tahun. 

b. Tingkat Pendidikan 

Indikator yang digunakan dalam dimensi pendidikan adalah rata-

rata lama sekolah (Mean Years of Schooling -MYS) dan angka melek 

huruf. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan 

dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), 

dimana Lit merupaka proporsi penduduk yang memiliki kemampuan 

baca tulis, sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran 

terhadap keterampilan yang dimilik penduduk. 

 Angka melek huruf adalah presentase penduduk usia 15 tahun 

keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf 

lainnya. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 

(seratus), sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menunjukkan 

bahwa semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan 

nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya. 

  Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang 

digunakn untuk penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani 

pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan 

dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa Negara. Rata-

rata lama sekolah mimiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas 

minimum sebesar 0 tahun. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata 

lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi 

bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini 

digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen 

pembentuk IPM. 
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c. Standar Hidup Layak 

Standar hidup layak menggambarkan tingka kesejahteraan yang 

dinikmati oleh penduduk, sebagai dampak semakin membaiknya 

ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk 

Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan Badan Pusat 

Statistika (BPS) dalam menghitung standar hidup layak menggunakan 

rata-rata pengeluaran per kapita riil disesuaikan dengan formula 

Atkinson. Dari ketiga komponen IPM di atas, maka capaian IPM dapat 

dihitumg dengan formula: 

Indeks= (Xi) = (Xi-Xmin)/(Xmaks-Xmin) 

Dimana : 

Xi= Indikator Komponen IPM ke–i (i = 1,2,3) 

 Xmin= Nilai minimum Xi 

Xmaks= Nilai Maksimum Xi 

Persamaan diatas akan menghasilkan nilai 0 < Xi < 1, untuk 

mempermudah cara membaca skala dinyatakan dalam 100 persen 

sehingga interval nilai menjadi 0 < Xi <100. Tahapan kedua 

penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-

masing indeks Xi dengan hubungan matematis, 

IPM = 1/3 Xi= 1/3 (X (1) + X (2) + X (3)) 

Dimana : 

X (1) = Indeks Angka Harapan Hidup 

X (2) = 2/3 (Indeks Melek Huruf) + 1/3 (Indeks Rata-rata lama 

sekolah) 

X (3) = Indeks Konsumsi per Kapita yang disesuaikan 

UNDP mengelompokkan capaian IPM menjadi empat kategori, 

yaitu: kategori tinggi dengan nilai IPM > 80, kategori menengah atas 
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dengan 66 < IPM < 80, kategori menengah bawah dengan 50 <IPM < 

66, dan kategori rendah dengan IPM < 50. 

2.7  Hubungan Antar Variabel 

2.7.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemandirian Keuangan 

Daerah 

Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan 

pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal 

yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat 

independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin 

menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. 

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur 

kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah 

daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk 

pemerintah pusat. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu 

melaksanakan otonomi desentralisasi fiskal) adalah : (1) kemampuan keuangan 

daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan 

untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan 

keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) 

ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena 

itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Semakin tinggi rasio PAD terhadap 

total APBD mencerminkan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik, 

sehingga mendukung pembangunan daerah sehingga akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada prinsipnya 

kebijakan desentalisasi fiskal mengharapkan ketergantungan daerah terhadap 
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pusat berkurang, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana 

tercapainya tujuan ekonomi itu sendiri. Menurut Halim (2007), ketergantungan 

kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli 

Daeah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar didukung oleh kebijakan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sejalan dengan Waluyo (2007) yang 

mengatakan bahwa idelanya semua pengeluaran daerah dapat dipenuhi dengan 

menggunakan pendapatan asli daerah sehingga daerah dapat benar-benar 

otonom, tidak lagi tergantung ke pemerintah pusat. 

Studi yang dilakukan oleh Suci (2013) terhadap Kabupaten dan Kota di 

Provinsi Banten mengemukakan bahwa kemandirian fiskal mempunyai pengaruh 

positif secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Banten. Penelitian tersebut membuktikan peningkatan kemandirian fiskal 

sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang 

pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan 

kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih 

berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundang-

undangan terkait dengan pajak dan retribusi daerah. 

Bahl dan Linn (1992) berpendapat bahwa pendelegasian sebagian urusan 

keuangan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan 

konsekuensi dari pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Pernyataan 

ini didukung oleh dua argument sebagai berikut. Pertama, median vote theory 

yang memaparkan tentang respon dunia usaha atas selera dan preferensi 

masyarakat daerah. pelayanan publik disesuaikan dengan kehendak dan 

permintaan masyarakat setempat. Kedua, fiscal mobility theory yang 

menggambarkan tingkat mobilitas penduduk antar daerah yang dipicu oleh 

tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi. Perbaikan kualitas hidup 
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orang akan mendorong mereka untuk memilih daerah yang menyediakan 

pelayanan publik yang lebih baik. 

Selanjutnya Bahl dan Linn (1992) juga menyatakan bahwa dengan 

diserahkannya beberapa kewenangan ke pemerintah daerah, diharapkan 

pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena daerah lebih 

mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing, maka pengeluaran 

infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya 

dapat mengalokasikan dana kepada setiap sektor ekonomi secara efisien 

daripada yang dilakukan pemerintah pusat. 

Oates menegaskan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan outcome 

dari kesesuaian preferensi masyarakat dengan pemerintah daerah yang tercipta 

karena makin pentingnya peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah. 

Secara teori, desentralisasi fiskal di perkirakan akan memberikan peningkatan 

ekonomi mengingat pemerintah daerah mempunyai kedekatan dengan 

masyarakatnya dan mempunyai keunggulan informasi dibanding pemerintah 

pusat, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang 

benar-benar dibutuhkan di daerahnya. Respon yang diberikan oleh pemerintah 

daerah terhadap tuntutan masyarakat jauh lebih cepat karena berhadapan 

langsung denggan penduduk daerah/kota yang bersangkutan, (Wibowo, 

2008:55-83) 

Argumentasi lain yang mendasari desentralisasi fiskal adalah munculnya 

kompetisi atau persaingan antar daerah akan meningkatkan kesamaan 

pandangan antara apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan suatu program 

yang dijalankan oleh pemerintahannya (Davoodi dan Zou, 1998:244-257). 

Sejalan dengan itu, mengutip Oates, Wibowo (2008) menyatakan bahwa 
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desentralisasi fiskal berpotensi memberikan kontribusi dalam bentuk peningkatan 

efisiensi pemerintahan dan laju pertumbuhan ekonomi. 

2.7.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menggunakan 

pendapatan daerahnya untuk pembangunan ekonomi. Arsyad (1999) 

menyatakan bahwa, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya lokal yang ada 

untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan untuk merangsang 

berkembangnya kegiatan ekonomi dalam wilayah atau daerah tersebut. 

Pengelolaan sumber daya lokal merupakan proses pertumbuhan ekonomi yang 

berasal dari dalam atau pertumbuhan endogen. Model pertumbuhan endogen 

menjelaskan adanya peran aktif kebijakan publik dalam meningkatkan 

pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung 

terhadap manusia. 

Pemerintah daerah dalam menuangkan kebijakan publiknya di daerah 

dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti pendapatan daerah 

sebagai sumber pendanaan untuk belanja pada sektor-sektor yang dapat 

meningkatkan IPM.  Ketidakkonsistenan peningkatan IPM Kabupaten dan Kota 

SWP Gerbangkertasusila Plus mengindikasikan bahwa pendapatan daerah yang 

dimiliki pemerintah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus belum 

optimal digunakan untuk meningkatkan IPM. Peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan pelayanan umum menjadi tugas pokok pemerintah daerah. 

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai ketika pemerintah daerah telah 

memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat. Dalam 

memberikan layanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan dana yang 

memang ditunjuk untuk hal tersebut. Otonomi daerah sendiri tidak hanya 
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memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya terkait 

tentang pembangunan saja, akan tetapi juga memberikan wewenang terkait 

dengan keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian pendapatan yang akan 

digunakan dalam pembangunan daerah, juga menjadi tanggungjawab 

pemerintah daerah, termasuk dana yang akan digunakan dalam aktivitas 

pendanaan layanan publik bagi masyarakat. 

Pada hakekatnya kemandirian keuangan daerah menggambarkan 

seberapa besar daerah mampu untuk mandiri dalam membiayai kegiatan pada 

daerahnya. Dengan artian, rasio ini dapat mengambarkan seberapa besar 

ketergantungan daerah terhadap sumber daya yang berasal dari eksternal. 

Kemandirian di setiap daerah tentunya akan berbeda-beda, sesuai dengan 

sumber daya daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

daerah, (Swandewi, 2014), (Amalia dan Purbadharmaja, 2014:257-264) 

mengemukakan hasil penelitiannya bahwa rasio kemandirian keuangan daerah 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, 

penelitian lain yang dilakukan oleh (Dewi dan Sutrisna, 2014) juga 

mengemukakan hasil bahwa rasio kemandirian keuangan daerah memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkiatian dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan 

Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemandirian Keuangan Daerah telah 

banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah :  

Suci (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk membahas 

perkembangan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi 

Banten dan Menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Banten. Penelitian ini, 

menggunakan metode deskriptif dan data panel pada 6 Kabupaten dan Kota 
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dengan periode 2001-2011. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, 

kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, dan hasil yang sama pada model kemiskinan. 

Yushkov (2015) membahas tentang hubungan antara desentralisasi fiskal 

dan pertumbuhan ekonomi di Rusia periode tahun 2005-2012. Metode penelitian 

yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel tersebut adalah 

metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

desentralisasi pengeluaran berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dana perimbangan (variabel kontrol) 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian Devkota (2014:14-20) menganalisis tentang dampak 

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Nepal. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka dapat 

disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal mendukung pertumbuhan ekonomi di 

Nepal. 

Harliyani dan Haryadi (2016) melakukan penelitian tentang menganalisa 

bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manuia di Provinsi Jambi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dengan periode 2001-2014. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, rasio desentralisasi fiskal dan 

keserasian belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap pembangunan 

manusia, sedangkan rasio ketergantungan keuagan daerah, efektivitas dan 

efisiensi pendapatan asli daerah tidak signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia.  
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Ernawati dan Riharjo (2017) membahas tentang bagaimana kinerja 

pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan 

daerah. Metode penelitian yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel-

variabel tersebut adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa, kinerja pendapatan asli daerah  dan belanja modal 

berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di 

Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. 

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan Nur’ainy, Desfitrina, dan Utomo 

(2013) menganalisis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan 

asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kemandirian keuangan daerah pada Kota di Jawa Barat. Maka dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah yang membentuk 

tingkat kemandirian keuangan daerah di wilayah ini. 

Ganghana, Kindangan, dan Rotinsulu (2018) menganalisis tentang dampak 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap kemandirian 

keuangan daerah di Kora Manado, Kota Bitung Kota Tomohon, dan Kota 

Kotamobagu. Dalam studi ini menggunakan metode analisis regresi berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya pendapatan 

asli daerah yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian 

keuangan daerah. Namun, secara simultan kedua variabel ini berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Sulawesi 

utara. 

Penelitian Nurhayati (2015), menganalisis pengaruh kemandirian daerah, 

investasi pemerintah, angkatan kerja dan pendapatan perkapita terhadap 
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pertumbuhan ekonomi daerah di 33 provinsi tahun 2008-2013. Metode analisis 

yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda. Hasil peneltian 

menunjukkan bahwa kemandirian fiskal, investasi pemerintah dan pendapatan 

perkapita, berpengaruh positif secara siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Putra dan Hidayat (2016) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

melihat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara rasuo kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi, atau kemandirian keuangan daerah belum mampu untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 
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Tabel 2.2  

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Tahun 

Tujuan Metode Penelitian  Hasil Penelitian 

1 Suci (2013) Perkembangan Kemandirian dan 

Pengaruhnya terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dan 

Kemiskinan di Provinsi Banten. 

Rasio Kemandirian dan Regresi 

data Panel 

Kemandirian berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan 

2 Yushkov 

(2015) 

Bagimana hubungan antara 

desentralisasi fiskal dan 

pertumbuhan ekonomi di Rusia. 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode 

regresi data panel. 

Desentralisasi pengeluaran berpengaruh secara 

negative dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, sedangkan variabel dana perimbangan 

(variabel control) berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3 Devkota 

(2014) 

Dampak desentralisasi fiskal 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Nepal. 

Metode penelitian analisis 

regresi data panel. 

Variabel desantralisasi fiskal berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, maka desentralisasi fiskal mendukung 

pertumbuhan ekonomi di Nepal. 

4 Harliyani 

dan 

Haryadi 

(2016) 

Menganalisis pengaruh Kinerja 

keuangan pemerintah daerah 

Provinsi Jambi terhadap 

pembangunan manusia. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis 

regresi linier bergandi. 

 

Rasio desentralisasi fiskal dan keserasian belanja 

langsung berpengaruh signifikan terhadap 

pembangunan manusia, sedangkan rasio 

ketergantungan keuagan daerah, efektivitas dan 

efisiensi pendapatan asli daerah tidak signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia. 

5 Ernawati 

(2017)  

Kinerja pendapatan asli daerah 

dan belanja modal terhadap 

kemandirian keuangan daerah.  

Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode 

analisis regresi linier berganda.  

Kinerja pendapatan asli daerah  dan belanja modal 

berpengaruh secara positif terhadap tingkat 

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan 
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Kota Provinsi Jawa Timur. 

 

6.  Nur’ainy, 

Desfitrina, 

dan Utomo 

(2013)  

Pengaruh pertumbuhan ekonomi 

dan pendapatan asli daerah 

terhadap kemandirian keuangan 

daerah.  

Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode 

analisis regresi linier berganda.  

Varianel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli 

daerah berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kota di 

Jawa Barat.  

7.  Ganghana,

Kindangan,

dan 

Rotinsulu 

(2018)  

Melihat bagaimana dampak 

pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan asli daerah terhadap 

kemandirian keuangan daerah di 

Kora Manado, Kota Bitungm Kota 

Tomohon, dan Kota Kotamobagu.  

Dalam studi ini menggunakan 

metode analisis regresi 

berganda.  

Secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah 

dan tingkat kemandirian keuangan daerah terus 

membaik, artinya pada periode ini pemerintah daerah 

Kota Malang mampu mengelolaa keuangan dengan 

sangat baik. 

 

8.  Nurhayati 

(2015),  

Menganalisis pengaruh 

kemandirian daerah, investasi 

pemerintah, angkatan kerja dan 

pendapatan perkapita terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah di 

33 provinsi tahun 2008-2013.  

Metode analisis yang digunakan 

adalah metode analisis regresi 

linier berganda.  

 

Hasil peneltian menunjukkan bahwa kemandirian 

fiskal, investasi pemerintah dan pendapatan 

perkapita, berpengaruh positif secara siginifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan 

angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

9

9. 

Putra dan 

Hidayat 

(2016)  

Melakukan penelitian dengan 

tujuan untuk melihat pengaruh 

kemandirian keuangan daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Jambi.  

 

Metode analisis yang digunakan 

adalah metode regresi linier 

berganda. pertumbuhan 

ekonomi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara rasuo kemandirian 

keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, 

atau kemandirian keuangan daerah belum mampu 

untuk meningkatkan. 

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2019 

 



40 

BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian  

Pada dasarnya munculnya paket undang-undang yang mengatur tentang 

otonomi daerah, yaitu Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 1999 yang telah 

diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 

25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah 

memberikan kewenangan yang luas terhadap pemerintah daerah untuk dapat 

menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Sebagai konsekuensinya 

maka setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan 

dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil dan merata serta 

berkesinambungan. Hal tersebut dilakukannya dengan mengelola semua potensi 

daerah, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya 

keuangan secara optimal. 

Agar pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan dapat 

berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya manajemen yang baik dengan 

memperhatikan asas-asas umum dalam kebijakan keuangan Negara dan 

keuangan daerah. sebagaimana, telah disebutkan sebelumnya, bahwa 

pelaksanaan desentralisasi fiskal sendiri mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan tingkat kemandirian keuangan di suatu daerah, hal ini dilakukan 

agar pemerintah daerah tidak lagi dapat bergantung kepada pemerintah pusat 

maupun pihak eksternal. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini pemerintah 

daerah diharapkan dapat juga meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sehingga, dengan 

adanya tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi daerah 
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untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana pada gilirannya akan 

mendorong perkembangan ekonomi melalui pembangunan ekonomi. Hal 

tersebut dapat ditunjukkan dengan semakin membaiknya nilai indikator-indikator 

yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. 

Desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan salah satu pilar dalam 

memelihara kestabilan kondisi ekonomi nasional, dengan adanya transfer dana 

ke daerah hal ini akan mendoroang aktivitas perekonomian masyarakat di 

daerah.  Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan 

mampu untuk memberikan dampak positif pada pelaksanaan pembangunan 

ekonomi dan hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan 

antar daerah. Hal semacam ini biasa terjadi disebabkan karena adanya desain 

alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga 

memperhatikan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah pada masa 

sebelumnya melalui indikator-indikator yang ada, yaitu : pertumbuhan ekonomi, 

dan indeks pembangunan manusia. Sehingga dapat dikatakan ada hubungan 

yang erat antara pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di 

era desentralisasi.  
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Gambar 3.1 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis (2019) 

Seperti yang kita ketahui bahwasanya pelaksanaan kebijakan 

desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia diharapkan dapat memicu 

pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai program 

pembangunannya. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai program 

pembangunan adalah dengan menggunakan dana pendapatan asli daerah. Pada 

dasarnya, pemerintah daerah yang efektif dalam mengelola pendapatan asli 

daerah maka secara tidak langsung akan memperbesar atau meningkatkan 

pendapatan asli daerah yang diperolehnya. Sehingga, pemerintah pusat tidak 

perlu lagi mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah, sehingga daerah 

tersebut dikatakan mandiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang memiliki 

pertumbuhan pendapatan asli daerah kemungkinan mempunyai pertumbuhan 

ekonomi yang positif sehingga, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa 

untuk mencapai sebuah kemandirian suatu daerah maka perlu untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  
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Pada dasarnya harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau 

disentralisasi, pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strategi 

pembangunannya, karena dengan adanya desentralisasi. pemerintah akan lebih 

dekat dengan masyarakatnya, sehingga makin banyak keinginan masyarakat 

yang dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini 

desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang 

akan datang. Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah bahwa, 

pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan 

mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

Dengan diberikannya keleluasaan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah 

diharapkan adanya peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan 

daerah berarti juga meningkatkan anggaran belanja daerah. Peningkatan belanja 

daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi di 

daerah yang selanjutnya akan menciptakan berbagai lapangan kerja bagi 

masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah 

tersebut.  

3.2 Kerangka Pikir Penelitian 

Seperti yang telah dipaparkan dalam kerangka konseptual di atas, 

selanjutanya yaitu akan dipaparkan bagaimana kerangka pikir dari penelitian ini. 

Dimana kerangka pikir dalam penelitian ini dibangun dengan tujuan untuk 

menjelaskan bagaimana variable yang dilakukan oleh peneliti dapat menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. Variabel yang muncul dalam penelitian ini 

dapat digambarkan pada gambar di bawah ini :  
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Gambar 3.2  

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Penulis (2019) 

Di era otonomi daerah saat ini, kemandirian suatu daerah adalah tuntutan 

utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Kesiapan sumber daya pun harus dapat 

diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya 

masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut adalah di mana daerah 

harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan 

pembiayaan tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintah pusat seperti 

yang terjadi di era sebelum otonomi daerah direalisasikan. 

Kemandirian fiskal sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat 

penting dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan. 

Mardiasmo (1999) menyebutkan bahwa ada beberapa manfaat yang diperoleh 

jika suatu daerah dikatakan mandiri, diantaranya adalah : 1) dapat mendorong 

peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam 

pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan 

(keadilan) di seluruh daerah dengan memanfatkan sumberdaya serta potensi 

yang tersedia di daerah, 2) memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui 

pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih 

rendah dan yang memiliki informasi lebih lengkap. 
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Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia 

merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan keuangan darah di 

era otonomi daerah seperti ini. Dimana dengan meningkatnya angka 

pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan seseorang 

dalam membayar pajak dan atau retribusi di daerah akan semakin tinggi, secara 

tidak langsung hal ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan 

kemandirian keuangan di daerah tersebut. Selain itu, dengan adanya 

kewenangan keuangan yang di pegang langsung oleh pemerintah daerah, hal ini 

mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang di 

butuhkan oleh masyarakat baik melalui perbaikan sarana dan prasarana ataupun 

melalui pelayanan publik yang tersedia, sehingga pemerintah daerah dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui perbaikan infrastuktur di 

daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat lebih leluasa menggunakan 

penerimaan daerahnhya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat 

(kesehatan dan pendidikan), dan hal ini secara tidak langsung akan memberikan 

dampak yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

3.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap penelitian yang ingin 

dipecahkan. Oleh sebab itu, hipotesis harus memberikan jawaban sementara 

secara langsung dari permasalahan yang ada. Tentunya harus berdasarkan teori 

yang memiliki validitas tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 

H2 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemandirian keuangan daerah. 
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H3 :. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif, merupakan pendekatan yang bermula dari 

kerangka teori, gagasan, dan atau berdasarkan pemecahan masalah yang 

didukung dengan data empiris di lapangan. Studi kasus digunakan pula sebagai 

pendekatan pada sampel yang dipilih. Hal ini dilakukan guna untuk mempelajari 

bagaimana identitas etis pada lingkungan alaminya. Penelitian ini dimulai dengan 

adanya studi kasus, studi kasus ini digunakan oleh peneliti sebagai dasar 

permasalahan dalam penelitian dan untuk mencari pemecahaanya berdasarkan 

data empiris. Penelitian ini mengukur kemandirian keuangann daerah dan 

dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia 

di SWP Gerbangkertasusila Plus Periode 2012-2017. Melalui pertimbangan 

bahwa, dari tahun ke tahun tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana kondisi 

kemandirian keuangan daerah dan dampaknya terhadap aspek ekonomi dan 

indeks pembangunan manusia. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih 12 Kabupatan dan Kota yang 

tergabung kedalam SWP Gerbangkertasusila Plus di Provinsi Jawa Timur. 

Peneliti memilih lokasi ini karena, adanya ketersediaan data dan selain itu, SWP 

Gerbangkertasusila Plus merupakan satuan wilayah pembangunan terbesar 

kedua setelah JABODETABEK. Hal yang paling mendasari kenapa peneliti 

menggunakan keduabelas Kabupatan dan Kota ini adalah, meskipun mereka 

berada di wilayah yang sama, dan memiliki letak geografis yang berdekatan, 

namun keduabelas Kabupaten dan Kota ini memiliki karakteristik dan hasil 

kekayaan daerah yang berbeda-beda. Waktu pelaksanaan penelitian ini 
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menggunakan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, dengan menggunakan 

waktu enam tahun terakhir diharapkan penelitian ini mampu memberikan 

kontribusinya untuk pemerintah provinsi di Jawa Timur dan khususnya untuk 

pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus. 

4.3 Metode Pengambilan Sampel 

Subana (2011;25) menyatakan bahwa, sampel merupakan anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu. Sehingga, 

diharapkan dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik “Simple Random Sampling”. Simple Random Sampling  ini 

sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang langsung dilakukan pada 

unit sampling. Teknik simple random sampling ini memungkinkan setiap unit 

sampling sebagai unsur populasi untuk memperoleh peluang yang sama untuk 

menjadi sampel penelitian. 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh secara langsung dari 

tempat penelitian (buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dan data-data yang 

relevan). Sedangkan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa pengungkapan informasi dalam laporan keuangan pada masing-masing 

Kabupaten dan Kota kemudian ditransfomasikan dalam bentuk grafik, tabel 

maupun gambar. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. 

Data sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan 

atau melalui media perantara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

bersumber dari laporan keuangan pada masing-masing Kabupaten dan Kota 

yang dipublikasikan melalui website Badan Pusat Statistika (BPS) dan Direktorat 
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Jendrak Perimbangan Keuangan-Kementrian keuangan (DJPK-Kemenkeu). 

Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan periode 

2012-2017. 

4.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional merupakan batasan dalam menjelaskan beberapa 

variabel yang ada. Sehingga, penyusunan penelitian ini dapat terarah pada 

pokok permasalahannya. Untuk lebih mempertegas makna dan arah dari 

penyusunan penelitian ini, maka perlu diuraikan terlebih dahulu arti dari beberapa 

unsur kata yang akan dipakai dalam pembahasan tesis ini, serta pengertian-

pengertian lain yang masih ada hubungan dan atau berkaitan dengan pokok 

bahasan : 

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah varibel dependent 

dan variabel independent. Dimana untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah 

ini : 

1. Variabel Dependent 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya 

variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan 

variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun pengukuran 

yang digunakan adalah berupa rasio pendapatan asli daerah Kabupaten 

dan Kota terhadap bantuan (pusat dan provinsi) serta pinjaman daerah di 

Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus di Jawa Timur periode 

2012-2017. 

2. Variabel Independent 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi, dimana 

variabel ini akan menyebabkan timbulnya atau berubahanya variabel 

terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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a) Variabel Pertumbuhan Ekonomi, variabel dalam penelitian ini dilihat 

dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan 

Kota di SWP Gerbangkertasusila Plus 2012-2017, yang berupa 

presentase sebagaimana yang sering digunakan pada penelitian-

penelitian terdahulu. Produk Domestik Regional Bruto merupakan 

total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah 

tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. 

Sedangkan, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari 

kenaikan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 

yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu 

wilayah. 

b) Variabel Indeks Pembangunan Manusia, dalam peneltiian ini 

merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis 

sejumlah komponen dasar tentang kualitas hidup Kabupaten dan 

Kota di SWP Gerbangkertasusila Plus dalam kuruan waktu 2012-

2017. 

4.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan 

setelah semua data yang diperlukan guna untuk memecahkan permasalahan 

yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketetapan dalam penggunaan alat 

analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu 

kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu 

saja dalam proses penelitian.  

4.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Teknik analisis data dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan 

daerah digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Dimana rasio ini 

bertujuan untuk menunjukan bagaimana tingkat keberhasilan kemampuan 
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keuangan daerah dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah. Suatu daerah 

yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan mampu untuk 

melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa 

mengharapkan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Saputra dan Mahmudi 

(2012:185-199) menjelaskan, bahwa rasio kemandirian keuangan daerah 

dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli 

daerah Kab/Kota dibagi dengan jumlah pendapatan transfer (pusat dan provinsi) 

dan adanya pinjaman daerah. Semakin tinggi nilai rasio maka, akan 

menunjukkan kemampuan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

atau dengan artian daerah tersbeut sudah maju dan bebas dari transfer 

pemerintah pusat dan atau provinsi. Adapun formula untuk mengukur tingkat 

kemandirian keuangan daerah adalah : 

                           

  
                      

                                                
        

Berikut ini disajikan pola hubungan kemandirian keuangan daerah dan 

kemampuan keuangan daerah. 

Tabel 4.1  

Pola Hubungan Kemandirian Dan Kemampuan Keuangan 

Daerah 

Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian 
(%) 

Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif 

Rendah 25 – 50 Konsultatif 

Sedang 50 – 75 Partisipatif 

Tinggi 75 – 100 Delegatif 

Sumber : Halim, 2004 

Rasio kemandirian ini menggambarkan bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan 

komponen utama dari pendapatan asli daerah. Yang mana, semakin tinggi 

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka secara 
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tidak langsung hal ini akan menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan 

masyarakat semakin tinggi. Selain itu, rasio kemandirian ini juga 

menggambarkan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

di daerah. Sedangkan, Halim (2004) menjelaskan, bahwa secara konsepsional, 

pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus 

dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Yang mana kemampuan 

keuangan yang dimaksudkan adalah bukan masalah manajerialnya, melainkan 

tentang bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya alam 

atau potensial daerah yang di miliki oleh daerah tersebut, sehingga hal ini akan 

berdampak terhadap peningkatan kemampuan keuangan yang dimiliki 

pemerintah daerah. 

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan empat macam pola 

hubungan yang bersifat situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan 

kebijakan otonomi daerah : 

a. Pola Hubungan Instruktif 

Pola hubungan ini memiliki sifat bahwa, peranan pemerintah pusat 

lebih dominan daripada peranan pemerintah daerah, atau dengan kata lain 

daerah belum mampu untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah. 

b. Pola Hubungan Konsultatif 

Pola hubungan ini memiliki ciri bahwa, campur tangan pemerintah 

pusat sudah mulai berkurang. Hal ini dikarenakan daerah dinanggap sedikit 

lebih mampu dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah. 

c. Pola Hubungan Partisipatif 

Pola hubungan ini mempunyai ciri, dimana peranan dari pemerintah 

pusat sudah semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena, daerah yang 

bersangkutan sudah memiliki tingkat kemandirian yang sudah mendekati 
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sempurna atau sudah mampu dalam melaksanakan kegiatan otonomi 

daerah. 

d. Pola Hubungan Delegatif 

Pola hubungan ini memiliki ciri bahwa, peranan pemerintah pusat 

sudah tidak ada. Hal ini disebabkan karena, daerah sudah benar-benar 

mampu dan sudah mandiri dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah. 

4.6.2 Uji Kausalitas Engel Granger 

Pengujian dengan Granger’s Causality ini menjadi cukup penting dalam 

penelitian ini, hal ini dikarenakan uji ini bertujuan untuk menguji hubungan antar 

variabel. Pada dasarnya, uji kausalitas granger dimaksudkan untuk melihat 

hubungan antar variabel yang menjadi objek penelitian dalam menjelaskan 

pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemandirian keuangan 

daerah. Uji kausalitas granger ini pada dasarnya mengasumsikan bahwa 

informasi yang relevan untuk memprediksi variabel X dan Y adalah hanya 

terdapat pada kedua data urut waktu dari kedua variabel tersebut. 

Untuk menguji secara empirik hipotesis ini menggunakan analisis 

kausalitas granger antara dua variabel atau lebih. Lebih tepatnya uji ini 

merupakan sebuah metode untuk mengetahui dimana suatu variebal terikat 

(variabel tidak bebas) dapat dipengaruhi oleh variabel lain (variabel bebas) dan 

sisi lain variabel bebas tersebut dapat menempati posisi variabel terikat. 

Hubungan seperti ini disebut dengan hubungan kausal atau dua arah, (Gujarati, 

2003). Maka model dasar dalam uji kausalitas adalah sebagai berikut : 
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Keterangan : 
Xt : Variabel X 

Yt : Variabel Y 

m : Jumlah Lag 

µt dab vt : Variabel penganggu 

α dan β : Koefisien masing-masing variabel diasumsikan bahwa µt dan vt 

tidak berkolerasi. 

Gujarati (2003) menjelaskan bahwa secara umum suatu persamaan 

granger dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Unidirectional Causality dari variabel dependen ke variabel independen. 

Hal ini terjadi ketika koefisien lag variabel dependen secara statistik 

signifikan berbeda dengan nol, sedangkan koefisien lag seluruh 

variabel independen sama dengan nol. 

b. Feedback/bilaterall causality jika koefisien lag seluruh variabel, baik 

variabel dependen maupun independen secara statistik signifikan 

berbeda dengan nol. 

c. Independence jika koefisien lag seluruh variabel, baik variabel 

dependen maupun independen secara statistik tidak berbeda dengan 

nol. 

Dalam uji kausalitas granger menunjukkan bahwa, apabila nilai probabilitas 

F-statistik < α = 10%,5%, dan 1% maka terdapat hubungan mempengaruhi dan 

jika sebaliknya nilai probabilitas dari F-statistik > α=10%,5%, dan 1% maka hal ini 

menunjukkan tidak terdapat hubungan mempengaruhi antar variabel. 

4.6.3 Analisis Regresi 

Pada dasarnya, data empiris dalam suatu kasus ekonomi terdiri dari dua 

data, yaitu data time series dan data cross section. Gabungan dari kedua data 

tersebut disebut dengan istilah regresi data panel. Wanner dan Pevalin (2005) 
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dalam Sembodo (2013:297-300) menjelaskan bahwa, regresi panel sebagai 

sekumpulan teknik untuk memodelkan pengaruh penjelas terhadap peubah 

respon pada data panel. Dalam bidang ekonomi, regresi panel dirumuskan untuk 

membentuk satu model yang dapat memodelkan pengaruh peubah penjelas 

terhadap peubah respon pada berbagai cross-sectional unit maupun time series. 

Dalam penelitian ini regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh 

kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus. 

Pada penelitian ini, akan digunakan model regresi kemandirian keuangan daerah 

yang dilihat dari total APBD. Data runtun waktu biasanya meliputi satu objek 

tetapi meliputi beberapa periode (harian, kuartalan, dan atau tahunan). Data 

runtun waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2017. Sedangkan, data 

silang terdiri dari atas beberapa atau banyak objek yang sering disebut sebagai 

responden dengan beberapa jenis data dalam suatu periode waktu tertentu, dan 

data silang dalam penelitian ini adalah duabelas Kabupaten dan Kota di wilayah 

SWP Gerbangkertasusila Plus di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini 

digunakan regresi data panel, untuk mengetahui apakah kemandirian keuangan 

daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan 

manusia 

Bentuk umum dari struktur persamaan model analisis regresi data panel 

adalah sebagai berikut : 

                       
 

   
 

DImana : 

i : unit cross section sebanyak k  

t : unit time series sebanyak t  

Yit : variabel dependen untuk section ke-i waktu ke-t  
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    : Slope bersama untuk semua individu 

Xjit : variabel independen ke-j untuk section ke-i dan waktu ke-t  

     : Unobserved Factor  

   : error term 

Dalam analisis data, ada kalanya penggunaan data cross-sectional dan 

time-series memiliki kelebihan dibandingkan dengan menggunakan data cross-

sectional atau time-series saja. Baltagi dalam (Gujarati, 2003:637) menjelaskan 

ada beberapa keuntungan yang diperoleh apabila kita menggunakan data panel, 

diantaranya adalah : 

1. Dengan mengkombinasikan data time-series degan data cross-section 

(data panel maka dapat memberikan data yang lebih informativ, lebih 

variatif, dan dapat mengurangi kolinearitas antar variabel. 

2. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dalam mengukur efek-efek 

yang tidak dapat diobservasi dalam cross-sectional maupun data time-

series murni. 

3. Data panel memungkinkan untuk dipelajarinya model perilaku yang 

lebih rumit, sebagai contoh adalah adanya fenomena seperti 

economies of scale dan perubahan teknologi yang dapat dilakukan 

lebih baik dengan data panel daripada cross-sectionnal dan ataupun 

time-series murni. 

4.6.4 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, membuat 

pemanfaatan teknologi informasi semakin berkembang pula. Sehingga, seiring 

dengan perkembangan teknologi informasi, banyak sekali riset-riset yang 

dilakukan untuk mendorong timbulnya penemuan baru dalam dunia teknologi. 

Adapun salah satu penemuan tersebut adalah adanya Sistem Informasi 
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Geografis (GIS). Sistem informasi geofrafis ini merupakan suatu sistem informasi 

berbasiskan komputer untuk menyimpan, mengelola dan menganalisis, serta 

untuk memanggil data berefrensi geografis yang berkembang pesat pada enam 

tahun terakhir ini, (Wibowo, et.al, 2015).  

Prahasta (2002;55) menjelaskan bahwa, SIG adalah sistem komputer yang 

digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintergrasikan, dan 

menganalisia informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. 

Pada dasarnya, manfaat dari GIS adalah untuk memberikan kemudahan kepada 

para pengguna atau para pengambil keputusan untuk menentukan 

kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya yang berkaitan dengan aspek 

keruangan (spasial). Sehingga, dengan adanya teknologi ini maka, akan 

memudahkan dalam hal pemetaan wilayah, khusunya untuk kemandirian 

keuangan daerah.  

Dalam melakukan pengaplikasian sistem informasi geografis ini 

menggunakan perangkat lunak Arcview yang merupakan salah satu perangkat 

lunak Sistem Informasi Geografis yang terkemuka, hingga saat ini dengan 

kehandalan ESRI. Dengan menggunakan perangkat lunak ini, pengguna dapat 

melakukan proses-proses seperti visualisasi, mengexplore, membuat query, dan 

menganalisa Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus di Provinsi 

Jawa Timur dalam hal kemandirian keuangan daerah. Hal ini cukup penting 

untuk dianalisa karena, kemandirian adalah hal yang cukup penting bagi setiap 

Kabupaten dan Kota. Selain itu, kemandirian keuangan daerah sendiri 

menunjukkan bagaimana hubungan keuangan daerah terhadap bantuan dari 

pemerintah pusat dan pihak eksternal. Maka dari itu, upaya yang dilakukan 

adalah dengan cara mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan 

menggunakan aplikasi sistem informasi geografis berbasis web. Sehingga, 

dengan adanya aplikasi sistem informasi geografis berbasis web ini sendiri dapat 



58 
 

mempermudah pemerintah daerah untuk mengetahui basis pajak mana yang 

cukup untuk mengendalikan perekonomian di daerah. 

Pada dasarnya, pembangunan daerah di masa depan akan bergantung 

kepada daerah itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya penerapan sistem otonomi 

daerah, dimana setiap daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan 

daerahnya sesuai dengan potensi dan rencana yang dimilikinya. Sejalan dengan 

hal itu, sikap para pengambil keputusan pun pada saat ini dituntut untuk lebih 

terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui keputusan dan latar belakang 

dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan sistem 

otonomi daerah, daerah di haruskan untuk menggali dan menggembangkan 

secara optimal potensi dan sumber daya yang ada di setiap masing-masing 

daerah, khususnya untuk SWP Gerbangkertasusila Plus di Provinsi Jawa Timur. 

Hal ini dilakukan demi mendapatkan sebesar-besarnya kemakmuran daerah itu 

sendiri.  

Langkah awal yang harus dilakukan daerah adalah dengan melakukan 

inventarisasi keberadaan segala sumber daya yang tersedia. Salah satu caranya 

adalah dengan membangun suatu pusat basis data sumber daya alam dalam 

media komputer yang terintegrasi dengan sistem infromasi geografis. Sistem ini 

sendiri harus tersusun dengan baik, dimana semua data daerah, baik data 

parsial maupun data tekstual, disimpan dan dikelola dengan baik, sehinga untuk 

memperolah informasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Seperti 

diketahui, Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) baik Kabupaten/Kota ataupun 

Wilayah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi 

dan manfaat ruang dalam menyusun program-program dan proyek-proyek 

pembangunan selama jangka waktu tertentu (setahun dan atau lima tahun). 

Dalam menyusun RUTR-K/W tersebut diperlukan data yang menyangkut aspek 

fisik, sosial dan ekonomi yang berlangsung di daerah tersebut. Dengan 
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diperolehnya data tersebut, maka potensi, kelemahan, kesempatan, dan kendala 

dapat diperkirakan sehingga dapat disusun suatu strategi pembangunan daerah 

yang efektif dan efisien, (Parded dan Warnars, 2010).  

Dengan memanfaatkan SIG dimana data yang disimpan tersebut berupa 

data digital maka, informasi yang diperlukan untuk proses perencanaan dapat 

dilakukan secara mudah dan cepat. Misalkan untuk aplikasi analisis kesesuaian 

fisik lahan. Salah satu metode untuk memperoleh inforrnasi kesesuaian lahan ini 

ialah dengan memberikan score pada setiap jenis data yang digunakan sesuai 

kondisi data tersebut misalnya jenis tanah, tingkat kemiringan lereng, jumlah 

curah hujan pertahunnya dan data lain yang ada. Umumnya proses ini diIakukan 

dengan menggunakan analisis tumpang tindih (overlay) dari seluruh data yang 

berupa peta-peta tematik sehingga dapat dilakukan penjumlahan score untuk 

menentukan kesesuaian lahan berdasarkan kriteria yang dipakai.  
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BAB V 

HASIL dan PEMBAHASAN 

5.1 Potensi Pengembangan Wilayah 

Pada dasarnya, struktur ruang wilayah yang luas yang digambarkan dalam 

RTRW Provinsi Jawa Timur harus diadopsi sebagai rencana tata ruang yang 

lebih tinggi, dimana Rencana Tata Ruang Kawasan Gerbangkertasusila Plus 

harus konsisten terhadapnya. Penggunaan terbaik asset di Kota Surabaya dapat 

dimanfaatkan untuk mencapai visi pembangunan dan misi dari kawasan GKS-

Plus di bawah tujuan “Pengembangan Struktur Ruang Wilayah dan Kota 

Kawasan GKS-Plus” sebagai berikut : 1) untuk membentuk struktur ruang untuk 

mencapai pembangunan yang berimbang di kawasan GKS-Plus, 2) untuk 

membuat delineasi yang jelas untuk kawasan lindung dan budidaya untuk 

pemanfaatan lahan yang berkelanjutan di kawasan GKS-Plus, dan 3) untuk 

mengelola pertumbuhan perkotaan dengan menciptakan “Kota Kompak dan 

Berorientasi Lingkungan” untuk menghindari urbanisasi yang tidak terkendali. 

Pada dasarnya, ada beberapa kombinasi kawasan yang menunjukkan 

hubungan dengan kawasan pembangunan lainnya. Kawasan GKS merupakan 

bagian dari kawasan GKS-Plus. Dalam kawasan GKS-Plus, hirarki pusat di GKS-

Plus dikategorikan dalam tiga tingkatan, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat 1 : Pusat Layanan, perdagangan, industri, 

pemukiman, pendidikan, dll. 

2. Tingkat 2 : Sub-Pusat di SMA (Surabaya Metropolitan Area) 

sebagai pusat layanan untuk perdagangan, industri, dan 

pendidikan. 

3. Tingkat 3 : Sebagai Kabupaten/Kota pertanian, industri, 

pariwisata, jasa, perdagangan, dan pemerintahan.  
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Kabupaten dan Kota yang ada diarahkan pada sektor-sektor strategis dan 

utama, pengembangan industri pengembangan pariwisata, pengembangan 

agropolitan, dan pengembangan strategis lainnya yang tercermin dalam konsep 

pengembangan distribusi spasial dan koridor. Rencana tersebut berfokus kepada 

pengembangan industri terutama di sepanjang koridor pembangunan industri. 

Berikut peran kawasan GKS-Plus dalam pengembangan regional. 

Tabel 5.1  

Peran Kawasan GKS-Plus dalam Pengembangan Regional 

Kabupaten/Kota Sistem Jaringan Kawasan 

Kabupaten Bangkalan Melayani sebagai sub-pusat untuk 
pengumpul dan pendistribusi (di 

Bangkalan), perdagangan dan jasa (di 
Labang pada kaki Jembatan Suramadu), 

Industri (di Kamal, Labang, Tragah, 
Burneh, dan Socah), dan pengembangan 
wisata (di pantai selatan Bangkalan),dan 
sub-pusat yang lebih kecil akan melayani 

daerah. 
Kabupaten Bojonegoro Sebagai sistem pusat kegiatan, sistem 

jaringan prasarana utama, dan sistem 
jaringan prasarana lainnya. 

Kabupaten Gresik Melayani sebagai pengumpul dan 
pendistribusi, begitu juga dengan proses 

industri di sub-pusat. Sub-pusat yang lebih 
kecil akan melayani area. 

Kabupaten Jombang Sebagai pusat pelayanan pemerintahan, 
pengembangan lokasi perdagangan, pusat 
pelayanan kegiatan koleksi dan distribusi 

barang dan jasa, pengembangan kawasan 
industri sekali besar, dan pusat agribisnis 

di wilayah jombang. 
Kabupaten Lamongan Melayani sebagai pengumpul dan distribusi 

sub-pusat untuk memproses industri di LIS 
(Lamongan Integrated Shorebase) di 

daerah Paciran dan untuk pengembangan 
wisata di Paciran. Sub-pusat yang lebih 

kecil akan melayani area, 
Kabupaten dan Kota Mojokerto Melayani sebagai pengumpul dan 

pendistribusi, begitu juga dengan proses 
industri di sub-pusat. Sub-pusat yang lebih 

kecil akan melayani area. 
Kabupaten dan Kota Pasuruan Melayani sebagai gembong perdagangan, 

sebagai pusat wisata sejarah, salah satu 
pusat perdagangan dan kawasan budidaya 

dan kawasan lingdung. 
Kabupaten Sidoarjo Melayani sebagai pengumpul dan 

pendistribusi, begitu juga dengan 
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manufaktur sub-pusat yang lebih kecil akan 
melayani area. 

Kabupaten Tuban Pengembangan wilayah berbasis industri 
ramah lingkungan, pertanian, perikanan, 
dan pertambangan, penetapan kawasan 

lindung secara terpadu dan berkelanjutan. 
Kota Surabaya Melayani sebagai pusat pengumpul, begitu 

juga dengan distribusi dan manufaktur di 
sub-pusat. 

Sumber : JICA, 2019 (data revisi)  

5.1.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 

Pada dasarnya, berkembang atau tidaknya suatu daerah dapat dilihat atau 

diketahui dari perkembangan laju pertumbuhan ekonominya. Angka 

pertumbuhan ekonomi sendiri, diperoleh dari perubahan nilai Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah berdasarkan harga konstan. Sehingga, 

diharapkan dinamika dari kegiatan perekonomian yang terjadi secara nyata 

berasal dari adanya pertambahan jumlah barang dan jasa produksi. Sehingga, 

semakin tinggi jumlah barang dan atau jasa yang dihasilkan, maka akan semakin 

tinggi pula sisi permintaan barang dan atau jasa dari para konsumen. 

Gambar 5.1  

Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 

(2012-2017) 

 
   Sumber :BPS Jatim, data diolah (2019) 

   Keterangan 
1. : Kab. Bangkalan 
2. : Kab. Bojonegoro 
3. : Kab. Gresik 
4. : Kab. Jombang 
5.  : Kab. Lamongan 
6. : Kab. Mojokerto 
7. :  Kab. Pasuruan 
8. : Kab. Sidoarjo 
9. : Kab. Tuban 
10. : Kota Mojokerto 

11. : Kota Pasuruan 
12. : Kota Surabaya
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Pada dasarnya, masing-masing Kabupaten dan Kota di wilayah SWP 

Gerbangkertasusila Plus ini berusaha untuk meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonominya. Namun, dikarenakan adanya perbedaan kondisi geografis, sumber 

daya dan sosial budaya yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda, maka hal ini 

menjadi penyebab utama adanya perbedaan hasil PDRB di setiap wilayah. Pada 

dasarnya, tolak ukur untuk keberhasilan pembangunan adalah dapat dilihar dari 

aspek tinggi dan rendahnya suatu perekonomian di suatu daerah, tidak hanya 

dilihat pada sisi perkembangan nilai PDRB, tetapi juga dilihat dari sisi 

perkembangan tinggi dan rendahnya nilai pendapatan perkapita dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2017 laju pertumbuhan di kawasan Gerbangkertasusila 

Plus terlihat cukup baik, sehingga hal ini mengidenfikasikan bahwa, 

perekonomian di setiap wilayah pada objek penelitian memiliki tingkat 

pertumbuhan yang juga cukup baik 

5.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. 

Kemandirian keuangan daerah sendiri merupakan tujuan dari 

diberlakukkannya kebijakan otonomi daerah dan atau desentralisasi fiskal. Dalam 

pelaksanaanya, pemerintah pusat tidak langsung melepas tangan atau tanggung 

jawab secara penuh. Yang mana, pemerintah pusat masih memberikan sedikit 

bantuan kepada pemerintah daerah yang berupa dana perimbangan. Dana 

perimbangan ini dapat digunakan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

pembangunan dan menjadikan salah satu komponen daerah dalam APBD. 

Dengan adanya pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah pusat mengaharapkan 

agar pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan upaya kemandirian ini. 

Selain itu, diharapkan pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan fasilitas-

fasilitas pelayanan publiknya.  

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu pengukuran yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri 
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kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang 

telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan 

daerah. Gambar 5.1 dapat diketahui bahwa nilai rasio kemandirian keuangan 

daerah di wilayah Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus di Provinsi 

Jawa Timur ternyata bersifat fluktuatif. 

Gambar 5.2 

Trend Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 

2012-2017 (persen) 

 
   Sumber : DJPK-Kemenkeu, data diolah (2019) 

Dari Gambar 5.1 di atas dapat diketahui bahwa, selama enam tahun terakhir 

nilai dari rasio kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 

Jawa Timur mengalami fluktuasi. Dimana, hasil dari kemandirian keuangan 

daerah di wilayah ini, menunjukkan bahwa Kabupaten dan Kota SWP GKS+ rata-

rata memiliki pola hubungan keuangan yang bersifat instruktif, konsultatif, 

partisipatif, dan delegatif. Selain itu, kemampuan keuangan bersifat rendah 

sekali, rendah, sedang dan tinggi. Perbedaan nilai kemandirian keuangan daerah 

ini disebabkan karena, pemerintah daerah di kawasan ini belum sepenuhnya 

mampu untuk menggali potensi daerah yang dimiliki. Selain itu, pemerintah 

daerah di kawasan ini cenderung menikmati bantuan dari pemerintah pusat. 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 
Kemandirian Keuangan 
Daerah 2012 

Kemandirian Keuangan 
Daerah 2013 

Kemandirian Keuangan 
Daerah 2014 

Kemandirian Keuangan 
Daerah 2015 

Kemandirian Keuangan 
Daerah 2016 

Kemandirian Keuangan 
Daerah 2017 



65 
 

 

Sehingga, dengan adanya hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih manja 

terhadap pemerintah pusat. 

Gambar 5.3 

Rata-Rata Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten dan Kota SWP 

GKS+ 2012-2017 (persen) 

Sumber : DJPK, data diolah (2019) 

Dari Gambar 5.2 dapat diketahui bahwa, dari 12 Kabupaten dan Kota di 

wilayah SWP Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur ternyata hanya ada satu (1) 

Kota yang sudah bebas dari  bantuan dana transfer dari pemerintah pusat (atau 

bersifat delegatif). Kota ini adalah Kota Surabaya, seperti yang sudah kita ketahui 

bahwa Kota Surabaya adalah Kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Timur. 

Selain itu, Kota Surabaya memiliki pengelolaan kemampuan keuangan yang baik 

sehingga Kota ini mampu untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah 

yang ada, dan hal ini akan berdampak terhadap tingkat kemandirian keuangan 

daerah yang ada di wilayah ini. 

Selain Kota Surabaya, ada satu (1) Kabupaten yang sudah mulai untuk 

mengurangi bantuan dana dari pemerintah pusat (partisipatif), yang mana 

Kabupaten Tersebut adalah Kabupaten Sidoarjo. Seperti yang sudah kita ketahui 

Kabupaten Sidoarjo terletak cukup strategis di wilayah Jawa Timur, yang mana 

dengan kondisi geografis yang berdekatan dengan jalan bebas hambatan dan 

juanda hal ini memudahkan Kabupaten Sidoarjo untuk mengembangkan potensi 
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daerahnya di kawasan lain, selain itu di Kabupaten Sidoarjo terdapat satu daerah 

(tanggulangin) yang memilki potensi pengembangan sektor yang baik, 

khususnya sektor industry. Dimana di kawasan tanggulangin ini terdapat 

pengelolaan kulit hewan yang di modifikasi menjadi barang yang dapat dijual 

belikan, sehingga adanya wilayah ini cukup membantu untuk mengembangkan 

potensi daerah dan dengan adanya kegiatan perdagangan dapat meningkatkan 

output (peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian) di Kabupaten 

Sidoarjo. 

Selain itu ada enam (6) Kabupaten dan Kota yang memiliki nilai 

kemandirian keuangan daerah yang kurang dari 50%.  Yang mana ke-enam 

Kabupaten dan Kota tersebut memiliki hubungan yang bersifat instruktif dan 

kemampuan keuangan yang rendah sekali, kabupaten dan kota tersebut adalah, 

Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten 

Tuban, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan. Keenam Kabupaten dan Kota ini 

masih sangat memerlukan bantuan dari pemerintah pusat dan pihak eksternal 

untuk mengembangkan daerah dan basis daerah yang ada di wilayah ini.  

Sedangkan, ada empat (4) kabupaten dan kota yang tersisa masuk 

kedalam golongan konsultif dan mempunyai kemampuan keuangan yang rendah. 

Keempat Kabupaten dan Kota tersebut adalah Kabupaten Bojonegoro, 

Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Keempat 

Kabupaten dan Kota ini sudah mulai mengurangi bantuan dari pemerintah pusat 

dan pihak eksternal, hal ini dilakukan agar Kabupaten dan Kota ini dapat menjadi 

Kabupaten dan Kota yang mandiri tanpa ada ketergantungan, selain itu 

Kabupaten dan Kota ini, ingin mengetahui secara mendetail bagaimana kondisi 

keuangan di wilayahnya.  
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5.3 Analisis Kausalitas Engel Granger 

Uji kausalitas engel granger adalah sebuah metode analisis untuk 

mengetahui hubungan di mana di satu sisi variabel dependen dapat dipengaruhi 

oleh variabel lain (variabel independen) dan di sisi lain variabel independen 

tersebut dapat menempati posisi variabel dependen. Hubungan seperti ini sering 

disebut sebagai hubungan kawal atau hubungan timbal balik. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kausalitas granger antara kemandirian 

keuangan daerah dan indeks pembangunan manusia maka dapat dilihat hasilnya 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Kausalitas Angel Granger 
    

    
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
    

 X2 does not Granger Cause Y  36  6.68742 0.0014 
 Y does not Granger Cause X2  1.42212 0.2564 

    
Sumber : Eviews9, data diolah (2019) 

Dari hasil diatas hipotesis untuk indeks pembangunan manusia (X2) 

mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Y), dapat dilihat bahwa 

probabilitas (0.0014) < α (0.05) pada lag 3.  Hal ini menunjukkan bahwa H0 

ditolak dan Ha, yang berarti bahwa indeks pembangunan manusia menyebabkan 

kemandirian keuangan daerah, atau dengan kata lain. Dapat disimpulkan bahwa 

indeks pembangunan manusia mempengaruhi peningkatan kemandirian 

keuangan daerah di kawasan Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila 

Plus. 

Sedangkan untuk hasil yang kedua, dimana menunjukkan bahwa 

kemandirian keuangan daerah (Y) tidak mempengaruhi indeks pembangunan 

manusia (X2), hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.2564) > α (0.05) pada 

lag 3. Hal ini berarti bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. Atau dengan kata lain, 
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kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia di kawasan Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus di Jawa Timur. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, ada pola 

hubungan kausalitas satu arah antara variabel indeks pembangunan manusia 

dan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat 

kenaikan indeks pembangunan manusia setiap tahunnya mempengaruhi tingkat 

kemandirian keuangan daerah. 

5.4 Analisis Model Regresi 

Untuk melakukan pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks 

pembangunan manusia terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten dan 

Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Provinsi Jawa Timur, maka digunakan 

analisis regresi data panel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

sebenarnya pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia 

berpengaruh secara signifikan dan atau tidak signifikan dan bersifat positif atau 

negativ terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus, ataupun memang tidak memiliki pengaruh sama sekali 

terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus. Model regresi ini nanti bertujuan untuk mengestimasi 

variabel pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap 

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kora SWP Gerbangkertasusila 

Plus, yang mana model regresi dari penelitian ini adalah sebagi berikut : 

                             

Dimana : 

Y = Kemandirian Keuangan Daerah 

i= 12 
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t= 2012-2017 

β= Konstanta 

β1= Koefisien regresi dari    

β2= Koefisien regresi dari    

X1= Pertumbuhan Ekonomi 

X2= Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

e= Eror Term. 

5.4.1 Hasil Estimasi Model 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, dimana 

data model ini merupakan data yang bersifat tahunan, yang dimulai dari tahun 

2012-2017. Analisis model ini menggunakan bantuan software Eviews 9. Pada 

penelitian ini, menggunakan dua estimasi model, kedua estimasi model tersebut 

diantaranya adalah Uji Chow dan Uji Hausman. Kedua uji ini digunakan untuk 

menentukan model mana yang akan digunakan dalam penelitian ini.  

1. Uji Chow 

Uji Chow merupakan uji yang untuk membandingkan metode Common 

Effect dengan metode Fixed Effect dengan melihat nilai probabilitas cross 

section F-statistic dengan α=5%. Hipotesis yang digunakan dalam uji chow 

adalah sebagai berikut : 

H0 : Model common effect lebih baik dari model fixed effect. 

H1 : Model fixed effect lebih baik dari model common effect. 

Tabel 5.3 
Hasil Estimasi Model Uji Chow 

     

     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     

Cross-section F 8.195304 (11,58) 0.0000 
Cross-section Chi-square 67.519516 11 0.0000 

        Sumber : Eviews9, data diolah (2019) 
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Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa perhitungan uji F yakni Prob. 

0.0000 < 0.05 yang merupakan taraf signifikansi α=0.05%. Maka, dengan 

demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, dalam penelitian ini 

model Fixed Effect yang dipilih.  

2. Uji Hausman 

Uji hasuman ini dilakukan untuk melihat model terbaik antara metode 

fixed effect dan random effect.  Uji hausman ini didasarkan pada ide bahwa, 

Least Square Dummy Variabel (LSDV) di dalam model fixed effect dan GLS 

adalah efisien sedangkan OLS adalah tidak efisien. Metode ini melihat 

hasilnya dari nilai probabilitas cross-section random dan dibandingkan 

dengan derajat kebebasan sebesar α=5%. Hipotesis yang digunakan dalam 

uji hasuman adalah sebagi berikut : 

H0 : Model random effect lebih baik dari model fixed effect. 

H1 : Model fixed effect lebih baik dari model random effect. 

Tabel 5.4 
Hasil Uji Estimasi Model Hausman 

 
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     

     
Cross-section random 0.718594 2 0.6915 

     Sumber : Eviews9, data diolah (2019) 

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa perhitungan Cross-section 

random yakni Prob. 0.6915 > 0.05 yang merupakan taraf signifikansi 

α=0.05%. Maka, dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan 

demikian, dalam penelitian ini model Random Effect yang dipilih. 

Dari kedua estimasi model yang dilakukan, ternyata menunjukkan hasil 

bahwa model estimasi terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Random Effect. Model random effect ini sendiri digunakan untuk mengatasi 

kelemahan model fixed effect yang menggunakan peubah semu, sehingga model 

mengalami ketidakpastian. Model random effect ini menggunakan residual, yang 
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dianggap memiliki hubungan antara time series dan cross-section. Oleh karena 

itu, estimasi perlu dilakukan dengan model komponen error atau model random 

effect. Metode estimasi yang digunakan untuk random effect adalah Generalized 

Least Square (GLS). Pada model ini diasumsikan bahwa, cross-sectional unit 

data time series yang digunakan dalam model tidak ditentukan terlebuh dahulu 

melainkan dari hasil pengambilan sampel secara acak dari suatu populasi. 

Sehingga, hasil uji random effect adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.5 

 Hasil Uji Regresi Panel Random Effect Model 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 10.97957 2.731151 4.020126 0.0001 
PE? 0.149881 0.094203 1.591035 0.1162 
IPM? 6.772771 1.484659 4.561835 0.0000 

Sumber : Eview9, data diolah (2019) 

Dari hasil estimasi pada Tabel 5.5 dapat disusun persamaan regresi 

kemandirian keuangan daerah sebagai berikut : 

Y = 10.97957 + 0.149881 X1 + 6.772771 X2 + e 

Dari hasil estimasi terlihat bahwa pada masing-masing koefisien regresi 

variebal bebas menunjukkan besarnya perubahan yang mungkin atau akan 

terjadi pada variabel dependen akibat dari adanya perubahan sebesar satu (1) 

satuan dari masing-masing variabel independen. Berikut adalah penjelasan 

masing-masing koefisien dari hasil estimasi diatas : 

1) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Koefisien regresi dari variabel pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif 

sebesar 0.149881 yang menjalaskan bahwa, apabila terjadi peningkatan 

pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka, rata-rata 

variabel kemandirian keuangan daerah akan mengalami peningkatan 

sebesar 0.149881 persen. 
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2) Variabel Indeks Pembangunan Manusia 

Koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia yang bernilai 

positif sebesar 6.772771 yang menjelaskan bahwa, apabila terjadi 

peningkatan pada variabel indeks pembangunan manusia sebesar 1 

persen maka, rata-rata variabel kemandirian keuangan daerah juga akan 

mengalami peningkatan sebesar 6.772771 persen. 

Tabel 5.6 

 Rangking Intercept Pada Model Random Effect 

Random Effects (Cross)  
_1—C -0.081925 
_2—C 0.110065 
_3—C 0.065978 
_4—C -0.090866 
_5—C -0.159316 
_6—C -0.037329 
_7—C 0.193516 
_8—C 0.038135 
_9—C 0.082862 
_10—C -0.288848 
_11—C -0.142906 
_12—C 0.310633 

Sumber : Eviews9 data diolah (2019) 
Keterangan 

1 : Kab. Bangkalan 
2 : Kab. Bojonegoro 
3 : Kab. Gresik 
4 : Kab. Jombang 
5 : Kab. Lamongan 
6 : Kab. Mojokerto 
7 : Kab. Pasuruan 
8 : Kab. Sidoarjo 
9 : Kab. Tuban 
10 : Kota Mojokerto 
11 : Kota Pasuruan 
12 : Kota Surabaya



73 
 

 

Dari hasil pengolahan diatas dapat diketahui nilai interpretasi dari duabelas 

(12) Kabupaten dan Kota di SWP Gerbangkertasusila Plus. Dimana ke duabelas 

Kabupaten dan Kota memiliki hasil dari nilai intercept yang berbeda-beda. Berikut 

ini adalah spesifik individu untuk setiap Negara : 

1. Kabupaten Bangkalan 

Persamaan untuk Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut : 

KKD_1it : -10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it  - 0.081925 + e 

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kabupaten 

Bangkalan adalah sebesar -0.81925. 

2. Kabupaten Bojonegoro 

Persamaan untuk Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut : 

KKD_2it : -10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it + 0.110065 + e 

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kabupaten 

Bojonegoro adalah sebesar 0.110065. 

3. Kabupaten Gresik 

Persamaan untuk Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut : 

KKD_3it : -10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it + 0.0.65978 + e  

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kabupaten 

Gresik adalah sebesar 0.065978. 
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4. Kabupaten Jombang 

Persamaan untuk Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 

KKD_4it : -10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it  -0.090866 + e 

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kabupaten 

Jombang adalah sebesar -0.090866. 

5. Kabupaten Lamongan 

Persamaan untuk Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 

KKD_5it : -10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it  -0.159316 + e 

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kabupaten 

Lamongan adalah sebesar -0.159316. 

6. Kabupaten Mojokerto 

Persamaan untuk Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut : 

KKD_6it  : -10.97957  + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it  -0.037329 + e 

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kabupaten 

Mojokerto adalah sebesar -0.037329. 

7. Kabupaten Pasuruan 

Persamaan untuk Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut : 

KKD_7it : -10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it + 0.193516 + e 

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 
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ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kabupaten 

Pasuruan adalah sebesar 0.193516. 

8. Kabupaten Sidoarjo 

Persamaan untuk Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : 

KKD_8it :  -10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it + 0.038135 + e 

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kabupaten 

Sidoarjo adalah sebesar 0.028135. 

9. Kabupaten Tuban 

Persamaan untuk Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut : 

KKD_9it : -10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it + 0.082862 +  e 

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kabupaten 

Tuban adalah sebesar 0.082862. 

10. Kota Mojokerto 

Persamaan untuk Kota Mojokerto adalah sebagai berikut : 

KKD_10it : -10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it  - 0.288848 + e  

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kota 

Mojokerto adalah sebesar -0.288848. 

11. Kota Pasuruan 

Persamaan untuk Kota Pasuruan adalah sebagai berikut : 

KKD_10it : -10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it  - 0.142906 + e  
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Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kota 

Pasuruan adalah sebesar -0.142906. 

12. Kota Surabaya 

Persamaan untuk Kota Surabaya adalah sebagai berikut : 

KKD_10it :-10.97957 + 0.149881 X1it + 6.772771 X2it +  0.310633 + e  

Dari persamaan diatas bisa diartikan bahwa, prediksi dari nilai 

kemandirian keuangan daerah pada nilai variabel bebas (pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia) yang sama bagi Kota 

Surabaya adalah sebesar 0.310633. 

5.4.2 Hasil Uji Statistik 

Adanya pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh secara nyata antara hubungan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengujian hipotesis ini menggunakan dua pengujian, yaitu pengujian 

secara simultan (Uji F) dan Uji Parsial (Uji t). Hasil pengujian dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F ini sendiri bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

secara simultan (serentak) antara seluruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Dimana hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara X1 dan X2 secara bersama-sama 

terhadap Y. 

Ha : Terdapat pengaruh antara X1 dan X2 secara bersama-sama 

terhadap Y. 

Dimana kriteria pengambilan keputusan dari hipotesa ini adalah : 
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H0 diterima bila nilai sig > α dengan kata lain tidak terdapat pengaruh 

antara variabel independent terhadap variabel dependen. 

H0 ditolak bila nilai sig < α dengan kata laian terdapat pengaruh antara 

variabel independent terhadap variabel depend. 

Tabel 5.7 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Hipotesis 

Alternatif (  ) 

Nilai Kondisi Kesimpulan 

Variabel PE, 
dan IPM 
secara 
simultan 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
kemandirian 

Prob(F-
Statistic) = 
0.000079 
α = 5% 

Prob 0.000073 < 
α = 5% 

   diterima H0 
ditolak 

Sumber : Eviews9, data diolah (2019) 

Dari tabel 5.6 dapat diketahui bahwa nilai Prob (F-statistic) adalah 

sebesar 0.000079. Dimana nilai Prob F-statistic ini kurang dari α= 5% 

(0.000073 < 0.05) atau dengan kata lain Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

hasil dari uji F ini adalah, variabel independent berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependen atau dengan kata lain, variabel 

pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh 

secara simultan terhadap variabel kemandirian keuangan. Hasil penelitian ini 

menerima hipotesis yang pertama. 

2. Uji Signifikan Parsial atau Individual (Uji t) 

Uji signifikansi atau individual digunakan untuk menguji apakah suatu 

variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Nyata atau 

tidaknya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat juga 

bergantung pada hubungan variabel tersebut. Jadi, Uji-t digunkaan untuk 

menguji ada tidaknya pengaruh variabel bebas (pertumbuhan ekonomi dan 
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indeks pembangunan manusia) terhadap variabel terikat (Kemandirian). 

Dimana hipotesisnya adalah : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara X1 dan X2 secara parsial 

terhadap Y. 

Ha : Terdapat pengaruh antara X1 dan X2 secara parsial terhadap Y. 

Sehingga, pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut : 

H0 dierima bila thitung < ttabel (atau nilai sig > α) dengan kata lain tidak 

terdapat pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependen. 

H0 ditolak bila thitung > ttabel (atau nilai sig < α) atau dengan kata lain 

terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Tabel 5.8 

Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial atau Individual (Uji-t) 

Ha Nilai Kondisi Kesimpulan 

PE 
Prob = 0.1294 
 α = 0.05 

Prob (0.1162) > 0.05 
H0   diterima Ha 

ditolak 

IPM 
Prob = 0.0000 
α = 0.05 

Prob (0.0000) < 0.05 
H0   ditolak Ha 
diterima 

            Sumber : Eviews 9, data diolah (2019) 
 

a. Pertumbuhan Ekonomi (X1) 

Dari Tabel 5.7 dapat dilihat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X1) 

memiliki nilai probabilitas t yang diperoleh adalah sebesar 0.1162 yang mana 

lebih besar dar 0.10. Ini berarti bahwa H0 dalam penelitian ini diterima dan Ha 

ditolak. Sehingga kesimpulan dari hasil uji t variabel pertumbuhan ekonomi 

menunjukkan bahwa, variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan 

terhadap kemandirian keuangan daerah di kawasan SWP 

Gerbangkertasusila Plus. Hasil penelitian ini menolak hipotesis penelitian 

yang kedua. 
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b. Indeks Pembangunan Manusia (X2) 

Dari Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa variabel indeks pembangunan 

manusia (X2) memiliki nilai probabilitas t yang diperoleh sebesar 0.0000 yang 

lebih kecil dari 0.10. Ini berarti bahwa H0 dalam penelitian ini ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga kesimpulan dari hasil uji t variabel indeks pembangunan 

manusia menunjukkan bahwa, variabel indeks pembangunan manusia 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemandirian keuangan daerah di 

kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus. Hasil penelitian ini menerima 

hipotesis penelitian yang ketiga. 

5.5 Analisa Hasil Pembahasan 

5.5.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus  

Dari hasil yang diperoleh, ternyata dapat diketahui bahwa, nilai trend dari 

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota ternyata memiliki pola 

hubungan yang bersifat instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Adanya 

perbedaan hasil ini disebabkan karena adanya perbedaan potensi yang ada di 

setiap wilayah. Selain itu, pemerintah daerah di wilayah Kabupaten dan Kota 

SWP Gerbangkertasusila Plus memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 

hal mengelola dan mengembangkan potensi daerah yang ada. 
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Gambar 5.4 

Pemetaan Kemandirian Keuangan Daerah 

  
Sumber : Qgis, data diolah (2019) 

Dari Gambar 5.3 di atas dapat diketahui bahwa hanya ada satu Kota yang 

memiliki pola hubungan yang bersifat delegatif. Kota tersebut adalah Kota 

Surabaya. Seperti yang sudah diketahui bahwa, Kota Surabaya merupakan Kota 

Metropolitan, terlebih lagi Kota ini merupakan gerbang bagi kegiatan usaha, 

khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sehingga, secara tidak langsung hal ini akan 

berdampak lurus terhadap peningkatan investasi yang ada di wilayah ini, baik 

investasi yang bersifat dalam negri maupun luar negri. Investasi sendiri 

merupakan salah satu aspek yang memiliki peran cukup penting dalam 

menyegerakan kehidupan ekonomi bangsa, hal ini dikarenakan adanya 

pembentukan modal yang ada di wilayah tersebut dapat memperbesar kapasitas 

produksi. 
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Gambar 5.5 

Nilai Investasi di Kota Surabaya (Milliar Rupiah) 

 
Sumber : DJPK-Kemenkeu, data diolah (2019) 
 *: Data Sementara 
 **: Data Sangat Sementara 

Dalam suatu perekonomian daerah, investasi merupakan salah satu motor 

penggerak perkembangan produksi. Sehingga, secara tidak langsung output 

yang dihasilkan juga akan semakin baik. Selain itu, investasi sendiri mempunyai 

peranan yang cukup penting untuk pembangunan ekonomi, meskipun investasi 

bukan satu-satunya aspek yang dapat membangun suatu perekonomian. 

Rahajeng dan Kuncoro (2005), dalam jangka panjang dampak dari adanya 

investasi ini akan dapat meningkatkan potensi output dan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara terus menerus baik melalui Penanaman Modal 

Dalam Negri (PMDN) dan ataupun melalui Penanaman Modal Asing (PMA). Sidik 

(2002) juga ikut menjelaskan bahwa, jika nilai pendapatan asli daerah mengalami 

peningkatan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap keuangan rumah tangga 

di daerah tersebut. Hal semacam itu secara tidak langsung akan meningkatkan 

nilai kemandirian keuangan daerah. 
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Selain pola hubungan yang bersifat delegatif, ada Kabupaten Sidoarjo yang 

memiliki pola hubungan yang bersifat partisipatif. Yang mana, Kabupaten 

Sidoarjo sudah perlahan namun pasti melepaskan bantuan dari pemerintah 

pusat. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal 

dan atau otonomi daerah ini diharapkan pemerintah daerah mampu menggali 

lebih jauh lagi tentang potensi daerah yang dimilikinya. Sehingga, hal ini akan 

berdampak langsung terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kabupaten 

Sidoarjo ini merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi “Kota Industri”, 

dimana banyak industri rumah tangga yang berkembang di wilayah ini. Selain itu, 

letak Kabupaten Sidoarjo yang berdekatan dengan Kota Surabaya ini membuat 

Kota Sidoarjo dengan mudah untuk melakukan perdagang khususnya di wilayah 

Jawa Timur. Selain itu, letak geografis Kabupaten Sidoarjo yang berdakatan 

dengan jalan bebas hambatan (jalan tol) dan juga juanda internasional, hal ini 

semakin memudahkan para pelaku sektor industri yang ada diwilayah ini untuk 

melakukan kegiatan ekspor antar provinsi ataupun antar wilayah. 

Gambar 5.6  

Nilai Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Sidoarjo (Juta Rupiah) 

 
Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo, data diolah (2019) 
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Dari Gambar diatas dapat diketahui bahwa, nilai ekspor di Kabupaten 

Sidoarjo selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Salvator (1990) 

menegaskan bahwa, ekspor merupakan salah satu faktor utama bagi Negara 

berkembang untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebab 

peningkatan ekspor dan investasi yang dilakukan oleh Negara berkembang akan 

dapat mendorong output dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, dengan adanya 

peningkatan ekspor tersebut dapat menghasilkan devisa yang akan digunakan 

untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam 

proses produksi yang akan membentuk nilai tambah.  

Dizaji dan Badri (2014:12), peningkatan kapasitas ekspor akan 

meningkatkan produk domestik, hal ini dikarenakan kegiatan ekspor merupakan 

salah satu komponen pengeluaran agregat sehingga ekspor dapat 

mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. Sehingga, 

secara tidak langsung dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi atau 

pendapatan nasional hal ini berhubungan langsung terhadap kemampuan 

masyarakat dalam membayar pajak juga akan mengalami peningkatan, dan hal 

ini akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kemandirian 

keuangan daerah. 

Sedangkan untuk pola hubungan yang bersifat konsultatif, pola hubungan 

ini memiliki makna bahwa, pemerintah daerah sudah mulai untuk mengurangi 

bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena, pemerintah daerah ini 

ingin berusaha melaksanakan kegiatan rumah tangganya tanpa bantuan dari 

pemerintah pusat. Pola hubungan ini terdiri dari beberapa Kabupaten, 

diantaranya adalah, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten 

Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Keempat Kabupaten ini memiliki ciri-ciri 

yang sama, yaitu mereka terkenal dengan istilah “Segitiga Emas” dimana 

keempat Kabupaten ini berada diwilayah yang strategis dan memiliki sumber-
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sumber dan potensi-potensi daerah yang luas. Hal ini sesuai penempatan 

keempat Kabupaten dan Kota ini yang berada pada cluster I. 

Tabel 5.9 

Klasifikasi Tipologi Klassen 

Kluster III (Berkembang Cepat) 
Kb. Lamongan 
Kt. Mojokerto 
Kt. Pasuruan 

Kluster I (Cepat Maju Cepat Tumbuh) 
Kb.Bojonegoro 
Kb. Gresik 
Kb. Pasuruan 
Kb. Mojokerto 
 
 

Kluster IV (Relative Tertinggal) 
Kb. Jombang 
Kb. Tuban 
Kb. Bangkalan 

Kluster II ( Maju Tapi Tertekan) 

Sumber : BPS, data diolah (2019) 

Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa meskipun keempat Kabupaten ini 

masuk kedalam kategori cepat maju dan cepat tumbuh, atau dengan artian lain 

pertumbuhan ekonomi diwilayah ini selalu mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, dengan 

meningkatnya kemampuan pertumbuhan disetiap sektor yang ada, diharapkan 

hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan rumah 

tangganya sendiri dengan keuangan yang berasal dari daerah tersebut. 

Meskipun, pada kenyataanya kemampuan keuangan diwilayah ini masih 

tergolong rendah, hal ini disebabkan karena, bantuan dari pemerintah pusat 

masih banyak dibandingkan dengan hasil keuangan yang berasal dari daerah 

tersebut. 

Dan untuk pola hubungan yang bersifat instruktif, yang mana Kabupaten 

dan Kota ini masih sangat memerlukan bantuan dana dari pemerintah pusat. Hal 

ini bisa disebabkan karena, kurangnya pemerintah daerah dalam menggali dan 

menggembangkan potensi yang ada di daerah. Pola hubungan ini terdiri dari 

beberapa Kabupaten dan Kota, diantaranya adalah Kabupaten Bangkalan, 

Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, 
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dan Kabupaten Tuban. Kabupaten dan Kota ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu 

sebagai penghubung antara Kabupaten inti dengan Kabupaten tetangga. 

Dengan letaknya yang cukup strategis ini seharunya mampu bagi pemerintah 

daerah untuk mengembangkan potensi wilayah yang ada. Namun, 

ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ini 

disebabkan karena keenam Kabupaten dan Kota ini terletak pada kluster III dan 

kluster IV dalam tipologi klassen. Sehingga, hal ini membuat keenam Kabupaten 

dan Kota ini meskipun memiliki sumber daya yang berlimpah akan tetapi mereka 

kurang mempunyai kemampuan dalam menggali potensi yang ada di daerah, 

selain itu pemerintah daerah cenderung menunggu bantuan dari pemerintah 

pusat. Sehingga hal ini membuat pemerintah daerah semakin bermalas-malasan 

dalam mengembangkan potensi daerahnya. 

5.5.2 Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia 

Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah 

Berdasarkan hasil uji simultan yang sudah dilakukan, maka dapat diperoleh 

hasil bahwasannya, nilai probabilitas sebesar 0.030098, nilai probabilitas ini 

kurang dari α = 5%, hal ini mengindikasikan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi dan indeks pembangunan manusia ternyata berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota 

SWP Gerbangkertasusila Plus. Hasil yang positif dan signifikan ini 

mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan 

manusia mempunyai andil yang cukup besar dalam pelaksanaan keberhasilan 

pelaksanaan kemandirian keuangan daerah. Pada dasarnya, hasil yang positif 

dan signifikan ini sesuai dengan teori pada umumnya, yang mana apabila disuatu 

daerah mempunyai nilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, atau dengan 

artian daerah sudah mampu untuk mengembangkan sektor-sektor (primer, 

sekunder, dan tersier) maka secara tidak langsung hal ini akan mampu untuk 
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meningkatkan tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dan hal ini berdampak 

langsung terhadap tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga 

akan mengalami peningkatan.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan toeri yang diungkapkan oleh Adolf 

Wagner, Adolf Wagner menyatakan bahwa, pengeluaran pemerintah dan 

kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh 

Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti 

teori dari Adolf Wagner adalah, semakin meningkatnya peran pemerintah dalam 

kegiatan dan kehidupan ekonomi suatu keseluruhan. Wagner juga menyatakan 

bahwa, dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat 

maka secara relative pengeluaran pemerintah pun akan meningkat, terutama 

disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam 

masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.  

Sodik (2007:27-36) menyatakan bahwa, pada dasarnya hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah lebih umumnya merupakan 

suatu ukuran dari sektor publik. Yang mana, ukuran ini merupakan pengeluaran 

pemerintah dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Pengeluaran pemerintah pada sektor publik ini dapat dilihat dari jumlah belanja 

modal yang terdapat di realisasi anggaran pendapatan dan belanja darah di 

masing-masing daerah. Keseluruhan dari belanja modal tersebut merupakan 

infrastruktur yang digunakan oleh daerah.  

Sukirno (1985) mneyatakan bahwa, ketersediaan infrastructure tersebut 

penting bagi suatu daerah untuk menariak investor masuk, hal ini dikarenakan 

seringkali hambatan investasi terjadi bukan karena terbatasanya pasar atau 

kekurangan bahan mentah ataupun tenaga kerja, melainkan karena adanya 

keterbatasan jenis prasaran dan atau infrastruktur yang ada di daerah tersebut. 

Selain adanya pengeluaran pemerintah daerah pada sektor publik yang bersifat 
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investasi, juga terdapat pengeluaran pemerintah untuk keperluan konsumsi yang 

dicerminkan oleh belanja operasi. Meskipun pada dasarnya belanja operasi 

dampaknya tidak langsung terhadap pembangunan, melainkan melalui multiplier-

nya yang akan berdampak pada pembangunan. Baik belanja operasi maupun 

belanja modal kedua jenis pengeluaran ini sama-sama memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Purba (2006) menyatakan bahwa kedua jenis pengeluaran memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena, jika pereknomian 

hanya ditopang oleh konsumsi saja atau investasi saja, maka pertumbuhan 

ekonomi di daerah tersebut tidak akan maksimal. Oleh karena itu, diperlukannya 

sinergi dari kedua jenis pengeluaran pemerintah tersebut agar pertumbuhan 

ekonomi dapat maksimal. 

Gambar 5.7 

Nilai Belanja Modal di Kabupaten dan Kota SWP GKS+ (ribu rupiah) 

 
Sumber : DJPK-Kemenkeu, data diolah (2019) 
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Dari Gambar diatas dapat diketahui bahwa selama tiga tahun terakhir 

belanja modal di Kabupaten dan Kota SWP GKS+ selama tiga tahun terakhir 

mengalami fluktuatif. Dimana peningkatan  belanja modal tertinggi berada di Kota 

Surabya, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gresik 
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melakukan kegiatan perbaikan infrastruktur guna untuk memperbaiki pelayanan 

publik yang sudah ada. Pada dasarnya perbaikan pelayanan publik ini nantinya 

secara tidak langsung akan mengakibatkan tingkat kesejateraan masyarakat. 

Selain itu, pada dasarnya kondisi perekonomian di suatu daerah secara 

keseluruhan dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada 

daerah yang bersangkutan.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang di ungkapkan oleh Samuelson 

(Mangkoebroto, 2013) menyatakan bahwa, adanya barang publik yang 

mempunyai dua karakteristik (non-exclusionary dan non-rivalry) tidaklah berarti 

bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi yang bersifat pareto optimal 

atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Pada dasarnya, belanja 

modal sendiri digunakan untuk mendapatkan asset tetap pemerintah daerah, 

asset tetap pemerintah daerah itu seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan 

harta tetap lainnya. Selain itu, asset tetap pemerintah daerah dari belanja modal 

ini merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Yang mana, 

untuk menambah asset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam 

bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran 

dan pelayanan publik yang memberikan dampak panjang secara finansial. 

Sukirno (2004) pengeluaran konsumsi pemerintah di Indonesia sendiri 

tercermin dalam realisasi anggaran, yaitu belanja operasi. Sedangkan 

pengeluaran investasi pemerintah tercermin dalam realisasi anggaran, yaitu 

belanja modal untuk jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam 

suatu periode tertentu tergantung pada beberapa faktor yang ada. Sehingga, dari 

grafik di atas dapat diketahui bahwa, nilai dari belanja modal terhadap 

pendapatan mengalami peningkatan.   

Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan 

modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang seperti, sarana dan 
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prasarana. Pada dasarnya, pembentukan modal di bidang sarana dan atau 

prasaran ini umumnya menjadi Social Overhead Capital (SOC) yang sangat 

penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC sendiri ini sangat penting, hal ini 

dikarenakan pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, 

sehingga tanpa adanya fasilitas publik yang memadai maka, pihak swasta tidak 

akan berminat untuk menanamkan modalnya. Sehingga, dengan adanya 

berbagai fasiltitas publik ini akan mampu untu mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan peningkatan pendapatan. Hal ini sejalan dengan teori yang perkenalkan oleh 

Keynes tentang hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan 

nasional, dan hasil ini sejalan dengan teori Rostow dan Musgrave, Wagner, 

Peacock dan Wiseman, (Mangkoesoebroto, 2013:171-173). 

Aliasuddin dan Dawood (2008:7) menyatakan bahwa, kenaikan 

pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pada pertumbuhan 

ekonomi, dan akibatnya akan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah 

yang diperuntukkan bagi pembangunan. Dengan begitu, pemerintah akan 

melakukan pembangunan-pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. 

Selain itu, dengan adanya pembangunan non-fisik, meningkatnya pengeluaran 

pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan fisik untuk sarana dan 

prasaran untuk menarik perhatian para investor. Dengan kata lain, dengan 

banyaknya investor yang masuk maka, hal ini akan menyebabkan penurunan 

pada angka pengangguran yang ada diwilayah tersebut, sehingga hal ini akan 

berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan. Sehingga, secara tidak 

langsung, belanja modal mampu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan di 

wilayah SWP GKS+ di Provinsi Jawa Timur.  

Pada dasarnya, dengan meningkatnya belanja modal merupakan bagian 

dari keinginan pemerintah daeah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, yakni 
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belanja operasional dan belanja lainnya. Namun, tidak berarti belanja modal 

selalu sebagai penyebab bagi kenaikan belanja operasional. Sehingga dengan 

demikian, pemerintah daerah harus mampu untuk mengalokasikan anggaran 

belanja modal dengan baik, karena belanja modal merupakan salah satu langkah 

bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang kemudian 

akan menjadikan naiknya produktivitas, dan secara tidak langsung hal ini akan 

mampu untuk meningkatkan kesejahteraan. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sodik (2007), Yasin (2002), Rahayu (2004), dan 

Putra (2011) menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

5.5.3 Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah 

Berdasarkan hasil uji parsial yang sudah dilakukan, maka dapat diperoleh 

hasil bahwasannya, nilai probabilitas dari uji t sebesar 0.8813, nilai probabilitas 

ini lebih dari α = 5%, hal ini mengindikasikan bahwa variabel pertumbuhan 

ekonomi ternyata berpengaruh secara positif dan tidaksignifikan terhadap 

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila 

Plus. Pengaruh yang positif ini disebabkan karena angka pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus selama enam tahun 

terakhir mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan adanya prinsip otonomi 

daerah, dimana dengan adanya kebijakan ini pemerintah daerah memiliki 

kewenangan penuh dalam menggali potensi dan sektor-sektor basis yang ada di 

daerah. Sehingga secara tidak langsung hal ini akan berdampak terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Todaro (2003) menyatakan bahwa, tujuan utama dari usaha-usaha 

pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang setinggi-

tingginya. Selain itu, pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus dan 
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atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat 

pengangguran atau upaya untuk menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk 

atau masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Selain itu, Arsyad (1999) juga menyatakan bahwa, untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu 

dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh 

daerah yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing setiap daerah 

dapat bervariasi maka sebaiknya, masing-masing daerah harus menentukan 

kegiatan sektor dominan atau sektor unggulan.  

Pertumbuhan ekonomi juga mempunyai dampak terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah idealnya menjadi 

sumber utama dari biaya pemeritah daerah untuk menjalankan pembangunan 

daerahnya. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai 

kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah. Hal ini seharusnya 

membuat pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemeberdayaan 

kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan eknomi daripada 

sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait pajak ataupun retribusi. 

Saragih (2003) menjelasan bahwa, setiap terjadi perubahan kondisi 

perekonomian hal ini berarti memberikan dampak terhadap perubahan 

pendapatan asli daerah. Daerah yang mwmiliki perekonomian yang baik akan 

memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa semakin baik kondisi perekonomian suatu daerah maka akan menunjang 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa, perekonomian daerah berpengaruh secara positif terhadap 

pendapatan asli daerah. 
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Gambar 5.8 

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Pendapatas Asli 

Daerah Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 2016-2017 (persen) 

Sumber : DJPK-Kemenkeu dan BPSJawa Timur, data diolah (2019) 
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Dari Gambar diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di 12 

Kabupaten dan Kota selama dua tahun terakhir bersifat fluktuasi yang cenderung 

mengalami peningkatan, dan hal ini juga sejalan dengan peningkatan 

pertumbuhan pendapatan asli daerah selama dua tahun terakhir juga cenderung 

mengalami peningkatan. Hal ini memang hal yang cukup wajar, karena pada 

dasarnya pertumbuhan pendapatan asli daerah memang bersifat sensitif 

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, (Desmawati, et.,al, 2015:20). Hasil 

dari penelitian ini sejalan dengan penlitian yang dilakukan oleh Badan 

Perencanaan Nasional (2003) menjelaskan bahwa, hasil analisis elastisitas di 

Provinsi Indonesia menunjukkan bahwa nilai elastisitas ≥ 1. Secara tidak 

langsung, hal ini menunjukkan bahwa, setiap terjadi perubahan pertumbuhan 

ekonomi akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap 

perubahan pendapatan asli daerah. Jadi, seharusnya memang secara tidak 

langsung pertumbuhan ekonomi seharusnya sensitif terhadap pendapatan asli 

daerah. 
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Syafrizal (1997) dalam Desmawati, et.,al (2015) menjelaskan bahwa, untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, kebijakan utama yang 

perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki 

oleh daerah yang bersangkutan, mengingat potensi masing-masing setiap 

daerah memiliki potensi yang bervariasi. Sehingga sebaiknya, masing-masing 

setiap daerah harus menentukan kegiatan sektor dominan. Maka, salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk melihat spesialisasi dan daya saing untuk 

meningkatkan keunggulan komparatif suatu sektor ekonomi di suatu daerah 

adalah melalui rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan masing-masing sektor 

disuatu daerah terhadap jumlah output total (PDRB) di wilayah studi dan wilayah 

refrensi lainnya. 

Pertumbuhan ekonomi juga mempunyai dampak terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah, dimana pendapatan asli daerah idealnya menjadi 

sumber utama biaya pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan 

daerahnya. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif maka 

mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah. Hal 

semacam ini seharusnya membuat pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada 

pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan 

ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait pajak 

ataupun retribusi.  

Saragih (2003) menjelaskan bahwa, setiap terjadi perubahan kondisi 

perekonomian maka akan memberikan dampak terhadap pendapatan asli 

daerah. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan 

memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi, dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa semakin baik kondisi perekonomian suatu daerah maka kan menunjang 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, atau dengan kata lain 

perekonomian daerah berpengaruh secara positif terhadap pendapatan asli 
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daerah. Hal semacam ini juga memiliki makna bahwa pertumbuhan ekonomi 

didukung oleh sektor-sektor yang juga menjadi penyumbang utama pendapatan 

asli daerah. Pada dasarnya sektor ekonomi yang secara langsung bisa 

meningkatkan penerimana pendapatan asli daerah (sekto industri dan 

perdagangan) yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan distribusi daerah. 

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda degan 

penelitian terdahulu lainnya. Dalam penelitian-penelitian terdahulu menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kemandirian keuangan daerah, akan tetapi dalam penelitian ini, pertumbuhan 

ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian 

keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP GKS+. Hal ini berarti, 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota SWP GKS+ masih belum dapat 

meningkatkan kemandirian keuangan daerah di wilayah ini.  

Rendahnya nilai kemandirian keuangan daerah di kawasan ini disebabkan 

karena, masih banyaknya Kabupaten dan Kota yang bergantung pada 

pemerintah pusat yang mana hal ini tercermin dari rendahnya rasio kemandirian 

keuangan daerah yang dimiliki menjadi indikasi dari tidak berpengaruhnya 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah di wilayah ini. 

Selain nilai kemandirian keuangan yang rendah, tidak signifikannya hasil ini 

disebabkan karena adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA) yang 

disimpan dalam deposito bank daerah. Yang mana hasil dari deposito ini 

nantinya akan menghasilkan bunga bank yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah.  

Ruddy (2011) menjelaskan bahwa deposito SiLPA ini dilakukan dalam 

melaksanakan strategi msenajemen kas dengan memanfaatkan kelebihan saldo 

kas minimal tanpa menganggu likuiditas kas daerah. Namun, menghasilkan jasa 

(bunga) yang lebih menguntungkan untuk pendapatan asli daerah.   
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar, 

et., al, Fadly (2016), dan Sasana (2017) yang menunjukan bahwa, pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian 

keuangan daerah. 

5.5.4 Dampak Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Berdasarkan hasil uji parsial yang sudah dilakukan, maka dapat diperoleh 

hasil bahwasannya, nilai probabilitas dari uji t sebesar 0.0024, nilai probabilitas 

ini lebih kecil dari α = 5%, hal ini mengindikasikan bahwa variabel indeks 

pembangunan manusia ternyata berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus. Pengaruh yang positif ini disebabkan karena komponen 

indeks pembangunan manusia (khususnya indeks harapan sekolah dan indeks 

kesehatan) di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus selama enam 

tahun terakhir mengalami peningkatan.  

Hal ini sesuai dengan adanya prinsip otonomi daerah, dimana dengan 

adanya kebijakan pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang di butuhkan 

oleh masyarakat sehingga, pemerintah daerah secara tidak langsung akan 

mewujudkan hal tersebut guna untuk tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain 

itu, dengan hasil yang bersifat positif dan signifikan ini menunjukan bahwa hasil 

ini sejalan dengan pandangan umum, yaitu dimana dengan membaiknya kualitas 

sumber daya manusia di suatu daerah, maka akan memberikan peluang yang 

lebih besar bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan 

pekerjaan, dengan begitu peluang untuk memperoleh pendapatan asli daerah 

semakin besar. 

Hasil yang positif dan signifikan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan 

oleh Lindahman dan Thumaier (2002), yang mana mereka menyatakan bahwa 
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desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pencapaian kebutuhan dasar 

(kesehatan dan pendidikan) bagi  masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah 

lebih mengetahui apaa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. 

Selain itu, Hirawan (2007) juga ikut menjelaskan bahwa dengan adanya 

kebijakan desentralisasi fiskal Indonesia mengalami perbaikan yang cukup 

signifikan dalam berbagai aspek di era otonomi daerah, khususnya dalam bidang 

pendidikan yang mana dorongan dari pemerintah pusat ntuk membangun 

sekolah-sekolah di setiap daerah terlah meningkatkan tinkat pendaftaran 

(enrolment rate) cukup tinggi, dan berbagai indikator dibidang kesehatan 

masyarakat juga menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan selama 

beberapa tahun terakhir.  

Pada dasarnya, pembangunan manusia merupakan salah satu indikator 

bagi kemajuan suatu Negara. Suatu Negara dikatakan maju bukan saja dihitung 

dari pendapatan domestik bruto saja, tetapi juga mencakup aspek harapan hidup 

serta pendidikan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan paradigma 

pembangunan yang berkembang pada tahun 90-an, yaitu paradigm 

pembangunan yang berpusat pada manusia (human centered development). 

Yang mana, secara konsep, pembangunan manusia adalah suatu upaya yang 

dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, 

yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan 

daya beli. Pada tataran praktis, peningkatan kapasistas dasar adalah upaya 

meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan 

derajat kesehatan. 
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Gambar 5.9 

Indeks Kesehatan dan Indeks Harapan Sekolah Kabupaten dan Kota 

SWP GKS+ 2015 dan 2016 

 
Sumber : BPS Jawa Timur, data diolah (2019) 

Keterangan : 
1 : Kab. Pasuruan 
2 : Kab. Sidoarjo 
3 : Kab. Mojokerto 
4 : Kab. Jombang 
5 : Kab. Bojonegoro 
6 : Kab. Tuban 

7 : Kab. Lamongan 
8 : Kab. Gresik 
9 : Kab. Bangkalan 
10 : Kota Pasuruan 
11 : Kota Mojokerto 
12 : Kota Surabaya 

Pentingnya modal manusia ini sudah sangat dipahami oleh para ahli dan 

pengambil kebijakan di Indonesia. Sehingga, kewenangan untuk menyediakan 

layanan dasar dalam modal manusia paaa masa desentralisasi ini merupakan 

tanggung jawab pemerintah daerah. Agustina menyatakan bahwa, pada 

dasarnya kesadaran akan pentingnya peningkatan sektor kesehatan dan 

pendidikan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang 

pengalokasian anggaran minimal 15% dari APBD untuk peningkatan sektor 

kesehatan, dan 20% untuk sektor pendidikan. Efektifitas pencapaian tujuan 

dalam peningkatan kualitas modal manusia ini tentu sangat tergantung pada 

dukungan pemerintah dalam konteks penganggaran investasi fasilitas dasar 

pendidikan, kesehatan, dan pemberian subsidi khususnya bagi masyarakat 

miskin. 

Pada dasarnya, paradigma pembangunan adalah menetapkan mansuia 

atau penduduk sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Indeks Kesehatan 2015 0,77 0,83 0,80 0,79 0,78 0,78 0,79 0,80 0,76 0,78 0,81 0,83 

Indeks Kesehatan 2016 0,77 0,83 0,80 0,80 0,78 0,78 0,80 0,81 0,77 0,78 0,81 0,83 

Indeks Harapan Sekolah 2015 11,80 13,89 12,18 12,68 12,09 12,07 13,43 13,19 11,55 13,56 13,33 13,52 

Indeks Harapan Sekolah 2016 11,81 14,13 12,44 12,69 12,11 12,17 13,44 13,69 11,56 13,57 13,80 13,99 
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pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan 

untuk mencapai hidup layak), peninkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang 

dan sehat) dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan 

untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).  

Konsep pemangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi 

pembangunan yang sangat luas. Lebih luas dari definisi pembangunan yang 

hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia 

atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat 

penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Penekanan terhadap 

pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi 

suatu kebutuhan. Kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam 

menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya.  

Indeks Harapan Sekolah dan Indeks Kesehatan merupakan komponen 

penting dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Kedua komponen ini 

jika dilihat ternyata selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Karamoy dan Poputra (2014:10) menjelaskan bahwa, kondisi sosial 

masyarakat merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerah. Dimana, semakin baik kondisi sosial masyarakat di 

suatu daerah maka pendapatan yang diperoleh masyarakat juga akan semakin 

besar. Dengan pendapatan yang semakin besar, maka secara tidak langsung 

masyarakat dapat melakukan konsumsi yang lebih besar pula sehingga, pada 

gilirannya akan memperbeda basis pajak maupun retribusi pajak. Atau dengan 

kata lain, membaiknya kualitas sumber daya manusia di daerah akan 

memberikan peluang lebih besar lagi bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan 

dan atau membuka lapagan pekerjaan, dengan demikian peluang untuk 

memperoleh pendapatan asli daerah semakin besar. 
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Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penelitian-penelitian terahulu yang menyatakan bahwa, indeks pembangunan 

manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemandirian 

keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Suryaningsih., et.al (2015:15), Anggaraini dan Sutaryo (2015), Batafor 

(2011), mempunyai hasil yang sama, dimana indeks pembangunan manusia 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan 

daerah. 

5.6 Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka, menunjukkan beberapa 

hal yang dapat memberikan dampak dimasa depan, khususnya untuk pemerintah 

daerah di Kabupaten dan Kota di wilayah SWP Gerbangkertasusila Plus. Adapun 

implikasi yang dimaksudkan adalah, 1) pada dasarnya SWP Gerbangkertasusila 

Plus ini terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota. dan setiap Kabupaten dan 

Kota ini memiliki beberapa karakteristik dan perbedaan sumber daya yang 

berbeda. Dengan adanya perbedaan semacam ini, jika dibiarkan begitu saja 

tanpa ada penanganan maka kesenjangan pendapatan dan atau wilayah di 

kawasan SWP Gerbangkertasusila Plus ini akan semakin lebar, selain itu akan 

semakin banyak masyarakat desa yang urbanisasi ke Kota dan hal ini akan 

membuat desa akan semakin tertinggal daripada kota, 2) dengan meningkatnya 

pengeluaran pemerintah khususnya pada belanja modal, hal ini akan berdampak 

terhadap perbaikan infrastruktur yang setiap tahunnya akan semakin membaik. 

Dengan adanya perbaikan infrastruktur dan sarana publik hal ini akan 

memberikan dampak terhadap peningkatan para investor, 3) dengan 

meningkatnya nilai pendapatan asli daerah yang semakin meningkat hal ini 

mengindikasikan bahwa, kemampuan masyarakat sudah cukup baik dalam 

membayar pajak ataupun retribusi daerah, dengan adanya kemampuan yang 
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sudah cukup baik hal ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, selain  dengan meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat hal ini juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan 

kemandirian keuangan daerah (khususnya kepada pemerintah daerah) dan 

terakhir yaitu 4) dengan meningkatnya angka indeks pendidikan dan kesehatan, 

hal ini menunjukan bahwa, pemerintah daerah (khususnya Kabupaten dan Kota 

SWP Gerbangkertasusila Plus)  peduli  terhadap dua hal umum yang menjadi 

penunjang kehidupan manusia. Dimana pendidikan merupakan salah satu hal 

dasar yang harus dipenuhi, dengan meningkatnya indeks pendidikan ini 

mengindakasikan bahwa pemerintah daerah mampu untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, dengan adanya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia ini menunjukan bahwa kualitas dari tenaga kerja juga akan 

semakin membaik, dengan begitu hal semacam ini akan berdampak terhadap 

pembangunan ekonomi  yang ada di daerah (khususnya Kabupaten dan Kota 

SWP Gerbangkertasusila Plus).  

Dampak yang sama-pun di rasakan oleh meningkatnya indeks kesehatan. 

Pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu modal manusia yang sangat 

diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal semacam ini 

disebabkan karena, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan 

produktivitas. Yang mana, kesehatan sendiri dapat berdampak terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan pada kesehatan 

seseorang akan menyebabkan pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja, dan 

perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan 

yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun dengan 

kata lain, perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya penduduk yang 

akan membawa tingkat partisipasi angkatan kerja.  
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Dari beberapa pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, ternyata ada 

beberapa hal yang menerik dalam penelitian. Diantaranya adalah, 1) dari nilai 

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, 

Kabupaten Mojokerto dan Kota Pasuruan memiliki nilai kemandirian dan 

kemampuan keuangan yang rendah, padahal jika diamati lebih jauh lagi ke-

empat Kabupaten ini terkenal dengan julukan ‘Segitiga Emas’ yang mana hal ini 

mengindikasikan bahwa, ke-empat Kabupaten ini memiliki potensi daerah yang 

melimpah namun faktnya mereka memutuskan untuk tidak mandiri. Hal ini 

disebebkan karena adanya efek konstituen dalam pemerintahan daerah. Selain 

itu, seperti yang kita ketahui dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di 

suatu daerah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat-pun akan 

mengalami peningkatan, namun faktanya jika dilihat dari hasil analisis kausalitas, 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap 

kemandirian dan sebaliknya. Hal ini mengindikasikan, sektor-sektor pertumbuhan 

di kawasan ini tidak diperuntukan untuk pengembangan pajak dan retribusi 

daerah. Selain itu di Kabupaten dan Kota SWP GKS+ sektor yang mendominasi 

adalah sektor primer (khususnya pertanian). Sedangkan sektor ini bukan 

merupakan objek pajak dan retribusi sehingga hal ini tidak memberikan pengaruh 

terhadap kemandirian fiskal.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil studi yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Hasil estimasi menunjukkan dari 12 Kabupaten dan Kota yang ada, hanya 

ada satu Kota yang sudah mandiri, yaitu Kota Surabaya. Selanjutanya ada 

Kabupaten Sidoarjo yang mulai mengurangi bantuan dari pemerintah 

pusat. Sedangkan yang sedang berusaha untuk mandiri adalah Kabupaten 

dan Kota Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, dan 

Kabupaten Mojokerto. Sedangkan Kabupaten dan Kota sisanya 

(Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, 

Kabupaten Tuban, dan Kota Mojokerto) masih membutuhkan bantuan dari 

pemerintah pusat. 

2) Hasil estimasi menunjukan pertumbuhan ekonomi dan indeks 

pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur. Arah positif ini menunjukkan bahwa 

peningkatan kemandirian fiskal akan menyebabkan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

3) Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kemandirian keuangan di Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi akan 

menaikkan kemandirian keuangan di Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur. Ketidaksignifikansi ini disebabkan 

karena angka kemandirian keuangan daerah khsusnya di Kabupaten dan 

Kota SWP Gerbangkertasusila masih tergolong kecil. 
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4) Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kemandirian keuangan di Kabupaten dan Kota SWP 

Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur. Indeks pembangunan manusia akan 

menaikkan kemandirian keuangan di Kabupaten dan Kota ini. Hal ini 

disebabkan karena, angka indeks kesehatan dan indeks pendidikan 

selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1) Dari hasil yang diperoleh ternyata teradapat empat pola hubungan 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota SWP 

GKS+. Untuk Kabupaten dan Kota yang memiliki pola hubungan instruktif 

sebaiknya pemerintah daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi 

pajak daerah agar hal ini dapat meningkatkan komponen pendapatan asli 

daerahnya, sedangkan untuk Kabupaten dan Kota yang memiliki pola 

hubungan konsultatif dan partisipatif sebaiknya pemerintah daerah lebih 

giat lagi untuk menggali dan mengelola pajak daerah dan atau mencari 

alternative-alternative lainnya yang dapat meningkatkan nilai pendapatan 

asli daerah, dan untuk Kabupaten dan Kota yang memiliki hubungan 

delegatif karena sudah lepas dari bantuan pemerintah pusat dan eksternal 

sebaiknya daerah ini semakin meningkatkan mutu dan kualitas sumber 

daya manusianya, karena dengan sumber daya manusia yang baik hal ini 

secara tidak langsung akan berdampak terhadap perbaikan pembangunan 

di daerah.  

2) Pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota SWP GKS+ diharapkan perlu 

memperbesar lagi porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja 

pegawai atau belanja barang dan jasa. Hal ini dikarenakan dengan 
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meningkatnya belanja modal yang ada di suatu daerah dapat 

meningkatkan perbaikan pelayanan dan atau infrastruktur yang ada di 

daerah sehingga hal ini akan berdampak terhadap peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga secara tidak langsung hal 

semacam ini dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan desentralisasi 

fiskal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal.  

3) Sebaiknya pemerintah daerah lebih gencar lagi untuk mengoptimalkan 

peenrimaan dari pendapatan yang telah ada. Hal ini dapat terlaksana 

apabila ada inisiatif dan kemauan dari pemerintah daerah dalam upaya 

peningkatan pendapatan asli daerah. pemerintah daerah sendiri harus 

mencari alternative-alternatif lain yang memungkinkan untuk dapat 

meningkatkan kemandirian fiskal, dan hal ini memerlukan kreativitas dari 

aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber 

pembiayaan baru, baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan 

pihak swasta dan juga program pendapatan asli daerah, misalnya lebih 

memperhatikan sektor yang bersifat potensional. 

4) Melihat besarnya pengaruh variabel indeks pembangunan manusia 

terhadap kemandirian keuangan daerah, maka diharapkan pemerintah 

daerah dapat meningkatkan angka indeks pembangunan manusia. Dengan 

peningkatan angka tersebut (khususnya untuk bidang kesehatan dan 

pendidikan) yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat di 

Kabupaten dan Kota SWP GKS+ Provinsi Jawa Timur. Sehingga secara 

tidak langsung dengan meningkatnya suatu kualitas dan produktivitas 

masyarakatnya di kawasan ini, hal ini akan berpengaruh terhadap 

peningkatan kemandirian keuangan daerah di SWP Gerbangkertasusila 

Plus Provinsi Jawa Timur.  
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Lampiran 1 

Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah SWP Gerbangkertosusila Plus Tahun 2012 

Kab/Kota Realisasi PAD 2012 Transfer Pusat 2012 
Transfer Provinsi 

2012 
Pinjaman Daerah 2012 Kemandirian Keuangan Daerah 2012 

Kab. Bangkalan 80268.57 949226.61 35509.33 0.00 8.15 

Kb. Bojonegoro 159247.62 1158651.76 55149.58 18282.50 12.93 

Kb. Gresik 428126.29 1080003.17 104040.17 0.00 36.16 

Kb. Jombang 164389.35 1154126.12 66214.84 0.00 13.47 

Kb. Lamongan 129284.73 1181349.05 60800.74 0.00 10.41 

Kb. Mojokerto 219013.23 1117510.90 80186.01 0.00 18.29 

Kb. Pasuruan 194858.68 1262489.39 81873.11 0.00 14.49 

Kb. Sidoarjo 669617.56 1372525.00 240083.99 0.00 41.52 

Kb. Tuban 192499.44 1073485.77 62303.49 3115.00 16.90 

Kt. Mojokerto 53439.86 388922.22 29760.44 0.00 12.76 

Kt. Pasuruan 42366.22 407696.03 33880.97 0.00 9.59 

Kt. Surabaya 2279613.85 1724419.04 611783.80 0.00 97.58 

 
Lampiran 2 

Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah SWP Gerbangkertosusila Plus Tahun 2013 

Kab/Kota Realisasi PAD 2013 
Transfer Pusat 

2013 
Transfer Provinsi 

2013 
Pinjaman Daerah 2013 Kemandirian Keuangan Daerah 2013 

Kab. Bangkalan 92722.22 1126046.49 43039.40 0.00 7.93 

Kb. Bojonegoro 215766.16 408939.85 71514.22 19831.50 43.13 

Kb. Gresik 502767.03 1196033.82 124619.73 0.00 38.07 

Kb. Jombang 185091.68 1285542.68 76372.78 0.00 13.59 

Kb. Lamongan 161087.92 1369967.51 76671.57 0.00 11.14 

Kb. Mojokerto 219013.23 1117510.90 80186.01 0.00 18.29 

Kb. Pasuruan 278165.17 1429989.39 89069.27 0.00 18.31 

Kb. Sidoarjo 858433.67 1557324.42 218723.55 0.00 48.33 

Kb. Tuban 227120.53 1181894.09 76047.58 2224.00 18.02 

Kt. Mojokerto 74944.03 388922.22 32176.16 2250.00 17.70 

Kt. Pasuruan 576598.46 471092.55 36698.36 0.00 113.55 

Kt. Surabaya 2791580.05 1724419.04 622818.37 0.00 118.93 



113 
 

 
 

 
Lampiran 3 

Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah SWP Gerbangkertosusila Plus Tahun 2014 

Kab/Kota Realisasi PAD 2014 Transfer Pusat 2014 Transfer Provinsi 2014 Pinjaman Daerah 2014 Kemandirian Keuangan Daerah 2014 

Kab. Bangkalan 135785.49 1258420.93 81883.84 0.00 10.13 

Kb. Bojonegoro 291244.90 462567.38 115737.76 10612.50 49.45 

Kb. Gresik 700587.79 1267073.29 185113.37 0.00 48.24 

Kb. Jombang 304065.30 1393191.47 128828.66 0.00 19.98 

Kb. Lamongan 272409.29 1451597.47 130980.97 0.00 17.21 

Kb. Mojokerto 357924.99 1243580.20 126440.56 0.00 26.13 

Kb. Pasuruan 421442.63 527552.92 155362.09 0.00 61.71 

Kb. Sidoarjo 1115332.94 1735218.52 346353.17 0.00 53.58 

Kb. Tuban 291079.94 1340105.17 121699.00 2407.00 19.88 

Kt. Mojokerto 105277.49 489825.15 69564.73 3030.00 18.72 

Kt. Pasuruan 100647.03 508070.45 71437.58 0.00 17.37 

Kt. Surabaya 3307323.86 1915295.73 784772.95 0.00 122.49 

 
Lampiran 4 

Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah SWP Gerbangkertosusila Plus Tahun 2015 

Kab/Kota Realisasi PAD 2015 Transfer Pusat 2015 Transfer Provinsi 2015 
Pinjaman Daerah 

2015 
Kemandirian Keuangan Daerah 

2015 

Kab. Bangkalan 175624054291.43 1487316137511.00 78958933524.00 0.00 11.21 

Kb. Bojonegoro 337695825016.93 1491309444034.00 114699995203.00 0.00 21.03 

Kb. Gresik 799884870103.03 1447459691654.00 169826577478.00 0.00 49.46 

Kb. Jombang 363963252971.96 1496061012685.00 121442923796.00 0.00 22.50 

Kb. Lamongan 321667133175.96 1768671673093.00 146003833998.00 0.00 16.80 

Kb. Mojokerto 414965865274.31 1357365710351.00 140639713246.00 0.00 27.70 

Kb. Pasuruan 478269057787.90 1790131544962.00 151831474677.00 0.00 24.63 

Kb. Sidoarjo 1266786727409.24 1883227509033.00 0.00 0.00 67.27 

Kb. Tuban 345965620446.16 1532470359001.00 103916766766.00 2607500000.00 21.11 

Kt. Mojokerto 129258132763.41 532758487791.00 38991755918.00 0.00 22.61 

Kt. Pasuruan 114734243910.00 544795339233.00 56569151949.00 0.00 19.08 

Kt. Surabaya 4035649478398.01 1847797741683.00 707673658856.00 0.00 157.92 
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Lampiran 5 

Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah SWP Gerbangkertosusila Plus Tahun 2016 

Kab/Kota Realisasi PAD 2016 Transfer Pusat 2016 Transfer Provinsi 2016 Pinjaman Daerah 2016 
Kemandirian Keuangan 

Daerah 2016 

Kab. Bangkalan 200073202553.75 1533145165508.00                     83.383.224.377  0.00 12.38 

Kb. Bojonegoro 340407679609.07 2510375480203.00                   119.702.111.287  0.00 12.94 

Kb. Gresik 715480938191.16 1578629394743.00                   181.169.348.862  0.00 40.66 

Kb. Jombang 374141185825.50 1525257762860.00                   131.311.278.997  0.00 22.59 

Kb. Lamongan 403474462147.33 1708680363941.00                   136.756.685.000  56160000.00 21.86 

Kb. Mojokerto 447620851328.89 1357081814444.00                   136.065.134.302  0.00 29.98 

Kb. Pasuruan 480758720671.31 2087984077197.00                   157.800.347.443  0.00 21.41 

Kb. Sidoarjo 1335283958792.70 1933666441094.00                   337.206.831.360  0.00 58.80 

Kb. Tuban 364133296889.84 1642410286283.00                   123.720.213.951  0.00 20.62 

Kt. Mojokerto 152462202064.56 595918411047.00                     57.047.057.716  0.00 23.35 

Kt. Pasuruan 147818815718.92 575800437680.00                                             -  0.00 25.67 

Kt. Surabaya 4090206769387.53 1941019526654.00                   786.702.579.850  0.00 149.95 

 
Lampiran 6 

Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah SWP Gerbangkertosusila Plus Tahun 2017 

Kab/Kota Realisasi PAD 2017 Transfer Pusat 2017 Transfer Provinsi 2017 Pinjaman Daerah 2017 
Kemandirian Keuangan 

Daerah 2017 

Kab. Bangkalan 99361407771.57 905477587515.00 43263825298.00 8333300.00 10.47 

Kb. Bojonegoro 181901711153.36 1325560867696.00 51527098494.00 0.00 13.21 

Kb. Gresik 345457189068.35 930522867985.00 87561579771.00 0.00 33.93 

Kb. Jombang 193946497870.04 742334104813.00 65549143472.00 0.00 24.01 

Kb. Lamongan 247184998358.17 1084712421610.00 66286713090.00 0.00 21.48 

Kb. Mojokerto 219157311912.56 732474702319.00 67356024214.00 0.00 27.40 

Kb. Pasuruan 264647461714.51 1137651574364.00 78987086702.00 0.00 21.75 

Kb. Sidoarjo 675460553189.18 1118748352610.00 161713054641.00 0.00 52.75 

Kb. Tuban 198738993864.95 970598336980.00 40462827123.00 0.00 19.66 

Kt. Mojokerto 79640985418.47 253259562490.00 28199387837.00 22525000.00 28.29 

Kt. Pasuruan 76391936838.02 331483174391.00 30053089754.00 0.00 21.13 

Kt. Surabaya 1961489934290.00 1060341323672.00 367022176313.00 0.00 137.42 
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Lampiran 7 

Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah SWP Gerbangkertosusila Plus Tahun 2012-2017 

Kab/Kota 
Kemandirian Keuangan Daerah  

Rata-rata Pola Hubungan 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kab. Bangkalan 8.15 7.93 10.13 11.21 12.38 10.47 10.05 Instruktif 

Kb. Bojonegoro 12.93 43.13 49.45 21.03 12.94 13.21 25.45 Konsultif 

Kb. Gresik 36.16 38.07 48.24 49.46 40.66 33.93 41.09 Konsultif 

Kb. Jombang 13.47 13.59 19.98 22.50 22.59 24.01 19.36 Instruktif 

Kb. Lamongan 10.41 11.14 17.21 16.80 21.86 21.48 16.48 Instruktif 

Kb. Mojokerto 18.29 18.29 26.13 27.70 29.98 27.40 24.63 Konsultif 

Kb. Pasuruan 14.49 18.31 61.71 24.63 21.41 21.75 27.05 Konsultif 

Kb. Sidoarjo 41.52 48.33 53.58 67.27 58.80 52.75 53.71 Partisipatif 

Kb. Tuban 16.90 18.02 19.88 21.11 20.62 19.66 19.36 Instruktif 

Kt. Mojokerto 12.76 17.70 18.72 22.61 23.35 28.29 20.57 Instruktif 

Kt. Pasuruan 9.59 113.55 17.37 19.08 25.67 21.13 34.40 Instruktif 

Kt. Surabaya 97.58 118.93 122.49 157.92 149.95 137.42 130.72 Delegatif 

 
Lampiran 8 

Nilai IKF Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 2012-2017 

Kab/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 

Kab. Bangkalan 0.09 0.05 0.08 0.08 0.13 0.84 0.21 

Kab. Bojonegoro 0.16 0.18 0.22 0.22 0.31 2.77 0.64 

Kab. Gresik 0.18 0.17 0.20 0.25 0.33 2.54 0.61 

Kab. Jombang 0.15 0.11 0.13 0.15 0.31 1.73 0.43 

Kab. Lamongan 0.09 0.11 0.09 0.12 0.22 1.96 0.43 

Kab. Mojokerto 0.13 0.12 0.19 0.22 0.37 1.76 0.46 

Kab. Pasuruan 0.13 0.12 0.14 0.17 0.28 1.56 0.40 

Kab. Sidoarjo 0.41 0.28 0.34 0.44 0.64 3.61 0.95 

Kab. Tuban 0.11 0.09 0.11 0.13 0.20 1.14 0.30 

Kota Mojokerto 1.81 1.79 1.79 1.73 2.28 0.73 1.69 

Kota Pasuruan 0.60 0.48 0.54 0.65 1.04 0.68 0.67 

Kota Surabaya 0.65 0.48 0.65 0.92 1.09 8.53 2.05 

SWP GKS+ 0.38 0.33 0.37 0.42 0.60 2.32 0.74 
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Lampiran 9 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 2012-2017 

Kab/Kota 
PAD SWP GKS + 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kab. Bangkalan 80.268.572.727 92.722.219.716 135.785.489.734 175.624.054.291 200.073.202.554 325.525.663.296 

Kab. Bojonegoro 159.247.616.977 215.755.157.634 291.244.903.352 337.695.825.017 340.407.679.609 448.188.138.725 

Kab. Gresik 427.580.866.658 502.767.029.904 700.587.792.877 799.884.870.103 715.480.938.191 871.564.498.248 

Kab. Jombang 164.389.353.735 185.091.678.240 304.065.301.093 363.963.252.972 374.141.185.8256 521.236.583.750 

Kab. Lamongan 129.284.733.136 161.087.916.085 272.409.285.216 321.667.133.176 403.474.462.147 429.200.063.877 

Kab. Mojokerto 164.773.746.879 219.013.234.739 357.924.994.262 414.965.865.274 447.620.851.329 500.518.075.940 

Kab. Pasuruan 194.858.675.371 278.165.169.902 421.442.629.861 478.269.057.788 480.758.720.671 759.945.807.968 

Kab. Sidoarjo 669.617.556.904 858.433.670.218 1.115.332.938.500 1.266.786.727.409 1.335.283.958.793 1.671.806.819.697 

Kab. Tuban 192.499.433.880 227.120.525.258 291.079.944.393 345.965.620.446 364.133.296.890 497.223.807.932 

Kota Mojokerto 53.439.861.756 74.944.029.536 105.277.492.018 129.258.132.763 152.462.202.065 178.295.062.136 

Kota Pasuruan 42.366.216.434 66.110.651.059 100.647.029.803 114.734.243.910 147.818.815.719 147.981.423.536 

Kota Surabaya 2.279.613.848.833 2.791.580.050.710 3.307.323.863.978 4.035.649.478.398 4.090.206.769.388 5.161.844571.172 

 
Lampiran 10 

Belanja Modal SWP GKS+ 2012-2017 

Kab/Kota 
Belanja Modal SWP GKS+ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kab. Bangkalan 276.400.497.380 295.942.834.080 331.828.632.471 480.529.384.071 412.823.435.617 296.055.032.741 

Kab. Bojonegoro 247.572.735.803 315.627.292.681 537.686.801.888 594.229.176.810 967.917.005.412 573.456.669.154 

Kab. Gresik 159.428.666.382 417.766.098.409 523.804.897.182 584.223.675.905 413.339.658.373 422.641.766.003 

Kab. Jombang 194.719.288.694 216.972.911.919 355.049.118.263 403.219.792.974 364.901.756.772 387.322.559.622 

Kab. Lamongan 271.048.641.335 240.071.772.482 353.435.615.278 459.305.792.650 616.499.721.973 505.221.589.585 

Kab. Mojokerto 238.323.074.475 230.226.503.155 365.470.000.620 491.829.693.652. 442.333.406.190 576.646.344.208 

Kab. Pasuruan 234.130.841.552 247.247.832.930 326.767.786.480 464.634.017.141 838.440.054.782 492.094.079.745 

Kab. Sidoarjo 415.278.338.394 518.682.837.520 691.163.487.699 936.192.614.541 809.997.501.058 565.233.558.275 

Kab. Tuban 245.496.485.137 267.152.793.943 362.402.236.927 386.655.657.748 464.180.160.121 497.409.334.515 

Kota Mojokerto 106.798.377.961 67.646.320.365 141.591.947.931 135.968.848.096 303.737.103.331 121.144.916.729 

Kota Pasuruan 69.831.654.953 78.111.929.389 108.978.646.061 159.178.160.741 172.508.745.500 220.001.016.826 

Kota Surabaya 912.716.142.120 1.281.394.616.149 1.404.366.425.421 1.785.125.255.500 1.789.394.044.827 2.517.891.658.246 
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Lampiran 11 

Belanja Operasi SWP GKS+ 2012-2017 

Belanja Operasi SWP GKS+ 

Kab/Kota 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kab. Bangkalan 912.167.299.627 1.105.508.388.218 1.201.742.805.108 1.197.333.157.717 1.239.459.989.903 1.329.893.360.897 

Kab. Bojonegoro 1.312.910.933.876 1.556.093.287.074 1.719.275.718.450 1.850.043.296.974 1.527.998.682.075 1.648.492.671.416 

Kab. Gresik 1.183.418.982.017 1.197.966.265.496 1.455.526.160.612 1.598.326.741.713 1.596.603.569.591 1.693.574.679.463 

Kab. Jombang 1.103.760.223.100 1.184.635.308.390 1.350.171.414.426 1.469.951.505.028 1.565.333.611.633 1.579.009.041.706 

Kab. Lamongan 1.137.071.557.358 1.257.107.985.572 1.414.995.639.016 1.593.236.490.467 1.711.461.843.944 1.688.666.218.568 

Kab. Mojokerto 945.788.283.190 1.134.595.404.321 1.234.086.180.897 1.398.787.582.926 1.443.861.153.980 1.331.218.567.836 

Kab. Pasuruan 1.261.303.102.751 1.399.188.398.269 1.556.515.112.285 1.708.406.786.879 1.911.176.001.070 2.117.455.913.210 

Kab. Sidoarjo 1.714.892.460.674 1.908.732.878.573 2.159.619.187.470 2.411.912.402.488 2.408.257.897.928 2.476.811.107.856 

Kab. Tuban 1.067.774.880.356 1.140.207.037.975 1.326.189.602.932 1.398.249.460.477 1.417.324.688.904 1.482.688.962.574 

Kota Mojokerto 381.624.819.845 442.947.275.132 489.727.789.907 570.336.038.486 640.461.388.941 617.363.888.283 

Kota Pasuruan 413.062.086.517 402.041.015.594 526.350.165.495 579.718.409.469 612.346.333.855 598.988.153.586 

Kota Surabaya 3.381.535.362.372 3.770.192.660.237 4.302.224.120.633 4.704.501.933.032 5.361.139.234.603 5.393.140.631.011 

 
 

Lampiran 12 

Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran SWP GKS+ 2012-2017 

Kab/Kota 
Tahun 

Rata-rata 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kb. Bangkalan 6.60 98.23 8.69 9.55 10.29 9.93 23.88 

Kb. Bojonegoro 9.42 99.63 12.06 11.92 10.50 11.16 25.78 

Kb. Gresik 29.53 26.51 32.26 31.63 28.04 29.83 29.63 

Kb. Jombang 12.65 11.87 17.82 16.81 15.82 16.30 15.21 

Kb. Lamongan 8.79 10.04 14.25 13.36 14.43 13.94 12.47 

Kb. Mojokerto 15.38 15.38 21.08 19.04 19.81 19.43 18.35 

Kb. Pasuruan 12.71 16.42 21.66 19.61 15.24 17.15 17.13 
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Kb. Sidoarjo 30.49 33.96 39.11 34.59 36.60 35.59 35.06 

Kb. Tuban 14.66 16.14 17.23 17.32 16.44 16.86 16.44 

Kt. Mojokerto 10.93 14.66 16.66 18.29 16.14 17.06 15.62 

Kt. Pasuruan 8.72 11.97 15.80 15.49 18.82 17.20 14.67 

Kt. Surabaya 53.08 55.25 57.95 62.18 57.19 59.56 57.54 

 
Lampiran 13 

Nilai Ekspor Barang dan Jasa  di Kabupaten Sidoarjo  

Kabupaten Sidoarjo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ekspor Barang dan Jasa 105.400.294.60 116.752.135.60 199.470.110.50 182.590.117.50 187.948.812.30 185.269.464.90 
 

Lampiran 14 

Nilai Investasi di Kota Surbaya 

Kota Surabaya 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 

Investasi Rp11.005.38 Rp10.050.10 Rp12.572.00 Rp12.519.00 Rp12.545.50 Rp12.532.25 
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Lampiran 15 

Nilai Indeks Kesehatan dan Indeks Harapan Sekolah 

Indeks Harapan Sekolah Indeks Kesehatan 

Kab/Kota 2015 2016 2015 2016 

Kab. Bangkalan 11.55 11.56 0.76 0.77 

Kab. Bojonegoro 12.09 12.11 0.78 0.78 

Kab. Gresik 13.19 13.69 0.80 0.81 

Kab. Jombang 12.68 12.69 0.79 0.80 

Kab. Lamongan 13.43 13.44 0.79 0.80 

Kab. Mojokerto 12.18 12.44 0.80 0.80 

Kab. Pasuruan 11.80 11.81 0.77 0.77 

Kab. Sidoarjo 13.89 14.13 0.83 0.83 

Kab. Tuban 12.07 12.17 0.78 0.78 

Kota Mojokerto 13.33 13.80 0.81 0.81 

Kota Pasuruan 13.56 13.57 0.78 0.78 

Kota Surabaya 13.52 13.99 0.83 0.83 

 
Lampiran 16 

Hasil Regresi Common Effect 

Dependent Variable: KKD?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 02/25/19   Time: 18:04   

Sample: 2012 2017   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 12   

Total pool (balanced) observations: 72  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     PE? 0.216665 0.138495 1.564430 0.1222 

IPM? 0.682046 0.058211 11.71670 0.0000 
     
     R-squared 0.137818     Mean dependent var 1.414896 

Adjusted R-squared 0.125501     S.D. dependent var 0.314805 
S.E. of regression 0.294389     Akaike info criterion 0.419552 
Sum squared resid 6.066523     Schwarz criterion 0.482793 
Log likelihood 13.10388     Hannan-Quinn criter. 0.444728 
Durbin-Watson stat 0.654997    

     
     

 
Lampiran 17 

Hasil Regresi Fixed Effect 

Dependent Variable: KKD?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 02/25/19   Time: 18:04   

Sample: 2012 2017   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 12   

Total pool (balanced) observations: 72  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.70712 5.108713 2.095854 0.0405 

PE? 0.168920 0.096789 1.745252 0.0862 
IPM? 6.632761 2.769032 2.395336 0.0199 
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Fixed Effects (Cross)     
_1--C -0.110544    
_2--C 0.120617    
_3--C 0.077687    
_4--C -0.102000    
_5—C -0.177489    
_6—C -0.040251    
_7—C 0.212396    

_8—C 0.049379    
_9—C 0.087950    

_10—C -0.317662    
_11—C -0.156364    
_12—C 0.356282    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.796322     Mean dependent var 1.414896 

Adjusted R-squared 0.750670     S.D. dependent var 0.314805 
S.E. of regression 0.157191     Akaike info criterion 0.690042 
Sum squared resid 1.433127     Schwarz criterion 0.247357 
Log likelihood 38.84150     Hannan-Quinn criter. -0.513807 
F-statistic 17.44333     Durbin-Watson stat 2.431724 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Lampiran 18 

Hasil Regresi Random Effect 

Dependent Variable: KKD?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 02/25/19   Time: 18:05   

Sample: 2012 2017   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 12   

Total pool (balanced) observations: 72  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.97957 2.731151 4.020126 0.0001 

PE? 0.149881 0.094203 1.591035 0.1162 
IPM? 6.772771 1.484659 4.561835 0.0000 

Random Effects (Cross)     
_1--C -0.081925    
_2--C 0.110065    
_3--C 0.065978    

_4--C -0.090866    
_5--C -0.159316    
_6--C -0.037329    
_7--C 0.193516    
_8--C 0.038135    
_9--C 0.082862    

_10--C -0.288848    
_11--C -0.142906    
_12--C 0.310633    

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.187283 0.5867 

Idiosyncratic random 0.157191 0.4133 
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 Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.241230     Mean dependent var 0.458642 

Adjusted R-squared 0.219237     S.D. dependent var 0.176262 
S.E. of regression 0.155747     Sum squared resid 1.673740 

F-statistic 10.96835     Durbin-Watson stat 2.067290 
Prob(F-statistic) 0.000073    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.472147     Mean dependent var 1.414896 

Sum squared resid 3.714099     Durbin-Watson stat 0.931614 
     
     

 

Lampiran 19 

Hasil Regresi Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: PANEL    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 8.227488 (11,58) 0.0000 

Cross-section Chi-square 67.691368 11 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: KKD?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/25/19   Time: 18:05   
Sample: 2012 2017   
Included observations: 6   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 72  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.59890 1.578637 6.713958 0.0000 

PE? 0.044491 0.115251 0.386035 0.7007 
IPM? 6.524750 0.871426 7.487437 0.0000 

     
     R-squared 0.478506     Mean dependent var 1.414896 

Adjusted R-squared 0.463390     S.D. dependent var 0.314805 
S.E. of regression 0.230606     Akaike info criterion 0.055439 
Sum squared resid 3.669357     Schwarz criterion 0.039422 
Log likelihood 4.995815     Hannan-Quinn criter. 0.017675 
F-statistic 31.65609     Durbin-Watson stat 0.929608 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

Lampiran 20 

Hasil Regresi Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: PANEL    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     

Cross-section random 0.737855 2 0.6915 
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Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     PE? 0.168920 0.149881 0.000494 0.3915 

IPM? 6.632761 6.772771 5.463326 0.9522 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: KKD?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/25/19   Time: 18:05   
Sample: 2012 2017   
Included observations: 6   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 72  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10.70712 5.108713 2.095854 0.0405 

PE? 0.168920 0.096789 1.745252 0.0862 
IPM? 6.632761 2.769032 2.395336 0.0199 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.796322     Mean dependent var 1.414896 

Adjusted R-squared 0.750670     S.D. dependent var 0.314805 
S.E. of regression 0.157191     Akaike info criterion 0.690042 
Sum squared resid 1.433127     Schwarz criterion 0.247357 
Log likelihood 38.84150     Hannan-Quinn criter. 0.513807 

F-statistic 17.44333     Durbin-Watson stat 2.431724 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Lampiran 21 

Hasil Kausalitas Engel Grange 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 02/25/19   Time: 19:39 

Sample: 2012 2017  

Lags: 3   
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     X1 does not Granger Cause Y  36  0.28905 0.8329 

 Y does not Granger Cause X1  0.79584 0.5062 
    
     X2 does not Granger Cause Y  36  6.68742 0.0014 

 Y does not Granger Cause X2  1.42212 0.2564 
    
     X2 does not Granger Cause X1  36  0.29130 0.8313 

 X1 does not Granger Cause X2  0.24727 0.8626 
    
    

 

Lampiran 22 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 2015-2017 

Kb/Kota 2015 2016 2017 

Kb. Bangkalan -2.66 0.66 3.53 

Kb. Bojonegoro 17.42 21.95 10.26 
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Kb. Gresik 6.61 5.49 5.83 

Kb. Jombang 5.36 5.4 5.36 

Kb. Lamongan 5.77 5.86 5.52 

Kb. Mojokerto 5.65 5.49 5.74 

Kb. Pasuruan 5.38 5.44 5.72 

Kb. Sidoarjo 5.24 5.51 5.8 

Kb. Tuban 4.89 4.9 5 

Kt. Mojokerto 5.74 5.77 5.65 

Kt. Pasuruan 5.53 5.46 5.47 

Kt. Surabaya 5.97 6 6.13 
 

Lampiran 23 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 2015-2017 

Kb/Kota 2015 2016 2017 

Kb. Bangkalan 61.49 62.06 62.3 

Kb. Bojonegoro 66.17 66.73 67.28 

Kb. Gresik 73.57 74.46 74.84 

Kb. Jombang 69.59 70.03 70.88 

Kb. Lamongan 69.84 70.34 71.11 

Kb. Mojokerto 70.85 71.38 72.36 

Kb. Pasuruan 65.04 65.71 66.69 

Kb. Sidoarjo 77.43 78.17 78.7 

Kb. Tuban 65.25 66.19 66.77 

Kt. Mojokerto 75.54 76.38 76.77 

Kt. Pasuruan 73.78 74.11 74.29 

Kt. Surabaya 79.47 80.38 81.07 
 

Lampiran 24 

Log Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia 

Kabupaten dan Kota SWP GKS+ 

Kab/Kota Tahun KKD PE IPM 

_1 

2012 0.91 0.15 1.78 

2013 0.90 0.72 1.78 

2014 1.01 0.86 1.78 

2015 1.05 0.42 1.79 

2016 1.09 0.18 1.79 

2017 1.02 0.55 1.79 

_2 

2012 1.11 0.58 1.81 

2013 1.63 0.37 1.81 

2014 1.69 0.36 1.81 

2015 1.32 1.24 1.82 

2016 1.11 1.34 1.82 

2017 1.12 1.01 1.83 

_3 

2012 1.56 0.84 1.86 

2013 1.58 0.78 1.86 

2014 1.68 0.85 1.86 

2015 1.69 0.82 1.87 

2016 1.61 0.74 1.87 

2017 1.53 0.77 1.87 

_4 

2012 1.13 0.79 1.83 

2013 1.13 0.77 1.84 

2014 1.30 0.73 1.84 

2015 1.35 0.73 1.84 

2016 1.35 0.73 1.85 

2017 1.38 0.73 1.85 
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_5 

2012 1.02 0.84 1.83 

2013 1.05 0.84 1.84 

2014 1.24 0.80 1.84 

2015 1.23 0.76 1.84 

2016 1.34 0.77 1.85 

2017 1.33 0.74 1.85 

_6 

2012 1.26 0.86 1.84 

2013 1.26 0.82 1.84 

2014 1.42 0.81 1.85 

2015 1.44 0.75 1.85 

2016 1.48 0.74 1.85 

2017 1.44 0.76 1.86 

_7 

2012 1.16 0.88 1.79 

2013 1.26 0.84 1.80 

2014 1.79 0.83 1.81 

2015 1.39 0.73 1.81 

2016 1.33 0.74 1.82 

2017 1.34 0.76 1.82 

_8 

2012 1.62 0.86 1.88 

2013 1.68 0.84 1.88 

2014 1.73 0.81 1.89 

2015 1.83 0.72 1.89 

2016 1.77 0.74 1.89 

2017 1.72 0.76 1.90 

_9 

2012 1.23 0.80 1.80 

2013 1.26 0.77 1.81 

2014 1.30 0.74 1.81 
2015 1.32 0.69 1.82 

2016 1.31 0.69 1.82 

2017 1.29 0.70 1.82 

_10 

2012 1.11 0.78 1.87 

2013 1.25 0.79 1.87 

2014 1.27 0.77 1.88 

2015 1.35 0.76 1.88 

2016 1.37 0.76 1.88 

2017 1.45 0.75 1.89 

_11 

2012 0.98 0.80 1.86 

2013 2.06 0.81 1.86 

2014 1.24 0.76 1.86 

2015 1.28 0.74 1.87 

2016 1.41 0.74 1.87 

2017 1.32 0.74 1.87 

_12 

2012 1.99 0.87 1.89 

2013 2.08 0.88 1.89 

2014 2.09 0.84 1.90 

2015 2.20 0.78 1.90 

2016 2.18 0.78 1.91 

2017 2.14 0.79 1.91 
 


