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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

Di dalam bab IV ini hasil penelitian berupa deskripsi data dan 

pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisis ekonometrika 

yang di olah menggunakan Software Eviews 8. 

4.1 Analisis Deskripsi Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang 

mempengaruhi pendapatan asli daerah di DIY. Dalam penelitian ini, data 

yang digunakan berupa data panel yang merupakan gabungan antara data 

silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series) pada awalnya 

diperkenalkan oleh Howles sekitar tahun 1950. Variabel yang digunakan 

yaitu variabel independen yang terdiri dari PDRB, jumlah penduduk, dan 

kemiskinan. Sedangkan variabel dependennya yaitu pendapatan asli daerah. 

Analisis penelitian ini menggunakan analisis statistik/ekonometrika dengan 

alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini berupa 

alat bantu komputer melalui program Eviews 8. Data diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik DIY, Badan Pusat Statistika Indonesia dan sumber – sumber 

yang terkait. 
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4.2 Uji Spesifikasi Model( Uji MWD) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil uji MWD Z1 dengan nilai probabilitas sebesar 0.9510 dengan α 

sebesar 5 persen. Sehingga tidak siginifikan yang artinya menerima Ho dan 

menolak Ha, hal ini membuktikan bahwa model terbaik adalah linier. 

Dependent Variable: PAD   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/14/18   Time: 13:43   

Sample: 2011 2016   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 30  
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 30009986 1.61E+08 0.186496 0.8536 

PDRB 18.19813 10.72133 1.697376 0.1020 

KMIS -945.0190 2094.275 -0.451239 0.6557 

JP 96.30710 315.0198 0.305718 0.7624 

Z1 17661653 2.84E+08 0.062080 0.9510 
     

     

R-squared 0.780500     Mean dependent var 2.82E+08 

Adjusted R-squared 0.745380     S.D. dependent var 1.87E+08 

S.E. of regression 94340878     Akaike info criterion 39.71374 

Sum squared resid 2.23E+17     Schwarz criterion 39.94727 

Log likelihood -590.7061     Hannan-Quinn criter. 39.78845 

F-statistic 22.22375     Durbin-Watson stat 0.374041 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: LOG(PAD)   

Method: Panel Least Squares   

Date: 12/14/18   Time: 13:44   

Sample: 2011 2016   

Periods included: 6   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 30  
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     

C 21.31638 7.558784 2.820081 0.0093 

LOG(PDRB) -1.179075 0.886321 -1.330303 0.1954 

LOG(JP) 3.780971 1.449466 2.608527 0.0151 

LOG(KMIS) -2.920575 1.052960 -2.773680 0.0103 

Z2 -7.57E-09 4.29E-09 -1.765487 0.0897 
     

     

R-squared 0.773951     Mean dependent var 19.21531 

Adjusted R-squared 0.737783     S.D. dependent var 0.749701 

S.E. of regression 0.383900     Akaike info criterion 1.074144 

Sum squared resid 3.684487     Schwarz criterion 1.307677 

Log likelihood -11.11217     Hannan-Quinn criter. 1.148854 

F-statistic 21.39889     Durbin-Watson stat 0.502739 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

  

Dari hasil uji MWD Z2 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0897 dengan α 

sebesar 5 persen.Sehingga siginifikan yang artinya menolak Ho dan 

menerima Ha, hal ini membuktikan bahwa model terbaik adalah linier. 

Berdasarkan hasil uji MWD, model terbaik adalah model linier sehingga 

selanjutnya menggunakan model linier untuk dilakukan analisis. 
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4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan 

 

4.3.1 Pemilihan Model Regresi 

Dalam regresi data panel terdapat tiga model yang dapat 

digunakan dalam regresi yaitu common effect model, fixed effect 

model, dan random effect model. Adapun untuk memilih model mana 

yang tepat untuk digunakan maka harus dilakukan pengujian terlebih 

dahulu yaitu dengan menggunakan uji chow dan uji hausman. Hasil 

pemilihan model sebagai berikut: 

1. Common Effect Models 

Dependent Variable: Y?    

Method: Pooled Least Squares    

Date: 12/12/18   Time: 22:07    

Sample: 2011 2016    

Included observations: 6    

Cross-sections included: 5    

Total pool (balanced) observations: 30   
      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
      
      C 22146357 97320291 0.227562 0.8218  

X1? 18.71592 6.606218 2.833076 0.0088  

X2? 81.43676 200.6409 0.405883 0.6881  

X3? -838.9040 1186.636 -0.706960 0.4859  
      
      R-squared 0.780466     Mean dependent var 2.82E+08  

Adjusted R-squared 0.755135     S.D. dependent var 1.87E+08  

S.E. of regression 92515972     Akaike info criterion 39.64723  

Sum squared resid 2.23E+17     Schwarz criterion 39.83405  

Log likelihood -590.7084     Hannan-Quinn criter. 39.70699  

F-statistic 30.81085     Durbin-Watson stat 0.373714  

Prob(F-statistic) 0.000000     
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2. Fixed Effect Models 

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 12/12/18   Time: 22:24   

Sample: 2011 2016   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 5   

Total pool (balanced) observations: 30  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.03E+09 8.40E+08 -3.610276 0.0016 

X1? 52.26604 8.296311 6.299913 0.0000 

X2? 2950.259 1055.975 2.793871 0.0106 

X3? 3408.294 2071.134 1.645617 0.1141 

Fixed Effects (Cross)     

_KOTAJOGJA--C 1.02E+09    

_SLEMAN—C -1.61E+09    

_BANTUL—C -7.87E+08    

_KULONPROGO--C 1.35E+09    

_GUNUNGKIDUL--C 25557095    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.982148     Mean dependent var 2.82E+08 

Adjusted R-squared 0.976468     S.D. dependent var 1.87E+08 

S.E. of regression 28680246     Akaike info criterion 37.40449 

Sum squared resid 1.81E+16     Schwarz criterion 37.77815 

Log likelihood -553.0674     Hannan-Quinn criter. 37.52403 

F-statistic 172.9090     Durbin-Watson stat 2.159294 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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3. Random Effect Model 

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 12/12/18   Time: 22:13   

Sample: 2011 2016   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 5   

Total pool (balanced) observations: 30  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.11E+08 79612131 -3.900494 0.0006 

X1? 47.64503 4.823744 9.877189 0.0000 

X2? -407.4912 156.2370 -2.608160 0.0149 

X3? 1350.465 914.5870 1.476584 0.1518 

Random Effects (Cross)     

_KOTAJOGJA--C -1.57E+08    

_SLEMAN—C -1.18E+08    

_BANTUL—C 69661444    

_KULONPROGO--C 1.83E+08    

_GUNUNGKIDUL--C 22717755    
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 38786914 0.6465 

Idiosyncratic random 28680246 0.3535 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.681918     Mean dependent var 81542973 

Adjusted R-squared 0.645216     S.D. dependent var 1.23E+08 

S.E. of regression 73514560     Sum squared resid 1.41E+17 

F-statistic 18.57994     Durbin-Watson stat 0.387790 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.361930     Mean dependent var 2.82E+08 

Sum squared resid 6.47E+17     Durbin-Watson stat 0.084245 
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1. Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk memilih model mana yang lebih baik 

antara model common effect dengan model fixed effect dengan uji 

hipotesis berikut: 

H0: memilih menggunakan estimasi model common effect 

Ha: memilih menggunakan estimasi model fixed effect 

Untuk melakukan uji pemilihan estimasi Common Effect atau 

estimasi Fixed Effect dapat dilakukan dengan melihat p-value apabila 

signifikan (<α5%) maka model yang digunakan adalah Fixed Effect, 

sedangkan apabila p-value tidak signifikan (>α5%) maka model yang 

digunakan adalah Common Effect. 

 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: Untitled    

Test cross-section fixed effects  
     

     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     

     

Cross-section F 62.136487 (4,22) 0.0000 

Cross-section Chi-square 75.281985 4 0.0000 
     

     
Sumber, data diolah 
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Dari hasil analisis uji Chow didapatkan probabilitas pada cross 

section chi square sebesar 0,000 dimana probabilitas < α 5% (0,05) 

yang artinya menolak Ho sehingga model yang dipilih adalah Fixed 

Effect Model (FEM). 

2. Uji Hausman 

 

Uji Hausman digunakan untuk memilih model yang terbaik 

diantara model Fixed Effect dan Random Effect dengan uji hipotesis 

berikut:  

 H0: memilih menggunakan model estimasi Random Effect 

 Ha: memilih menggunakan model estimasi Fixed Effect 

 

Untuk melakukan uji pemilihan estimasi Fixed Effect atau 

estimasi Random Effect dapat dilakukan dengan melihat p- value. Jika 

p- value <α 5% maka siginifikan sehingga estimasi yang tepat untuk 

digunakan adalah estimasi Fixed Effect sedangkan apabila p- value >α 

5% maka tidak siginifikan sehingga estimasi yang tepat untuk 

digunakan adalah estiamasi Random Effect. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test 

 

Dari hasil analisis Hausman Test didapatkan probabilitas pada 

cross section chi square sebesar 0,000 dimana probabilitas < α 5% 

(0,05) yang artinya menolak Ho sehingga model yang dipilih adalah 

Fixed Effect Model (FEM).  

 

3. Estimasi Fixed Effect 

Estimasi Fixed Effect adalah teknik pengestimasian untuk 

menangkap perbedaan intersep antar variabel namun dengan intersep 

waktu yang sama. Selain itu, model ini juga dapat mengasumsikan 

bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar variabel dan antar waktu. 

 

 

Pool: Untitled    

Test cross-section random effects  
     

     

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

     

Cross-section random 147.826141 3 0.0000 
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Tabel 4.3 

Hasil Regresi Fixed Effect 

 

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 12/12/18   Time: 22:24   

Sample: 2011 2016   

Included observations: 6   

Cross-sections included: 5   

Total pool (balanced) observations: 30  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.03E+09 8.40E+08 -3.610276 0.0016 

X1? 52.26604 8.296311 6.299913 0.0000 

X2? 2950.259 1055.975 2.793871 0.0106 

X3? 3408.294 2071.134 1.645617 0.1141 

Fixed Effects (Cross)     

_KOTAJOGJA--C 1.02E+09    

_SLEMAN—C -1.61E+09    

_BANTUL—C -7.87E+08    

_KULONPROGO--C 1.35E+09    

_GUNUNGKIDUL--C 25557095    
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.982148     Mean dependent var 2.82E+08 

Adjusted R-squared 0.976468     S.D. dependent var 1.87E+08 

S.E. of regression 28680246     Akaike info criterion 37.40449 

Sum squared resid 1.81E+16     Schwarz criterion 37.77815 

Log likelihood -553.0674     Hannan-Quinn criter. 37.52403 

F-statistic 172.9090     Durbin-Watson stat 2.159294 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Sumber :data diolah  
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Yit = -3.03 + 52.26604X1it + 2950.259X2it+3408.294 X3it + Uit 

Keterangan : 

 Y : pendapatan asli daerah menurut kabupaten/ kota 

 β 0 : koefisien intersep 

 β1 : koefisien pengaruh X1 ( PDRB) 

 β2 : koefisien pengaruh X2 ( Jumlah penduduk) 

 β3 : koefisien pengaruh X3 ( kemiskinan)  
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4.4 Pengujian Hipotesis 

Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.4 

Koefisien Determinasi dan Uji Overall 

R-squared 0.982148 

Adjusted R-squared 0.976468 

S.E. of regression 28680246 

Sum squared resid 1.81E+16 

Log likelihood -553.0674 

F-statistic 172.9090 

Prob(F-statistic) 0.000000 

  Sumber : data diolah 

Nilai  R-squared  sebesar 0.982148 yang artinya sebanyak 98,21% 

variasi atau perubahan pada variabel pendapatan asli daerah dapat dijelaskan 

oleh variabel PDRB, jumlah penduduk, kemiskinan sedangkan sisanya 

sebesar 1,79% dijelaskan oleh sebab lain di luar model. 
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4.4.1 Uji Overall ( Uji F ) 

Table 4.5 

Hasil uji F 

 

   

 

 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama- sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak 

mempengaruhi. 

F statistic sebesar 172.9090dengan probablitas 0.000000 < α5% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu PDRB, 

jumlah penduduk, kemiskinan, secara bersama sama mempengaruhi 

pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota. 

  

Variabel probabilitas F-statistik 

PDRB  

0.000000 jumlah penduduk 

Kemiskinan 
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4.4.2 Uji Individu (Uji T ) 

Table 4.6 

Hasil uji T 

Variabel Coefficient Prob Keterangan 

PDRB 52.26604 0.0000 Signifikan 

Jumlahpenduduk 2950.259 0.0106 Signifikan 

 

Kemiskinan 3408.294 0.1141 

TidakSignifikan 

Sumber: data diolah 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi-

variabel terikat. Hasil uji t dapat ditunjukkan pada tabel Model fix 

effect diatas. Uji hipootesis ini bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh variabel PDRB, jumlah penduduk, kemiskinan 

kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan 

membandingkan probabilitas t dengan nilai alpha 0,05 maka dapat 

diketahui apakah menolak atau menerima hipotesis. 
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1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 

sebesar 52.26604dan probabilitas sebesar 0.0000< α 5%  maka 

menolak H0 dan gagal menolak Ha .Hal ini berarti secara stastistik 

menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli 

daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya, Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB)  naik sebesar 1 miliyar rupiah maka 

pendapatan asli daerah akan naik sebesar 52.26604 ribu rupiah. 

 

2. Jumlah Penduduk 

Koefisien jumlah penduduk adalah sebesar 2950.259dan 

probabilitas sebesar 0.0106< α 5% maka menolak H0 dan gagal 

menolak Ha .Hal ini berarti secara stastistik menunjukkan bahwa 

variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap 

pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Artinya jika jumlah penduduk naik 1 jiwa maka 

pendapatan asli daerah naik sebesar 2950.259 ribu rupiah 
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3. Kemiskinan  

Koefisien kemiskinan adalah sebesar 3408.294dan probabiltas 

sebesar 0.1141 > α 5% maka tidak menolak H0 dan menolak Ha .Hal 

ini berarti secara stastistik menunjukkan bahwa variabel kemiskinan 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/ kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya kemiskinan pada pendapatan 

asli daerah akan tetap 3408.294 ribu rupiah. 

4.4.3 Persamaan Estimasi dengan Intersep Pembeda Cross Section 

Persamaan estimasi dengan mempertimbangkan cross effect dapat 

dilakukan dengan menjumlahkan konstanta pada persamaan hasil 

estimasi dengan hasil estimasi koefisien cross effect. Cross effect 

diperoleh berdasarkan estimasi yang mengikuti jumlah individu dalam 

penelitian, maka sesungguhnya koefisien tersebut akan dimiliki oleh 

masing masing unit atau individu. 
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Table 4.7 

Nilai koefisien dan intersep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: data diolah 

Dari hasil tersebut dapat dilihatnya besarnya pendapatan asli 

daerah yang dihasilkan tiap Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I 

Yogyakarta. Intersep yang dimiliki masing masing Kabupaten/ Kota 

pada penelitian ini berbeda beda hal ini menunjukkan kemampuan 

dalam pengimplementasian variabel independen dalam peran 

meningkatkan nilai pendapatan asli daerah berbeda beda. Hasil  dari 

penjumlahan intersep dan koefisien dapat diketahui nilai pendapatan 

asli daerah yang terendah dan tertinggi dari semua Kabupaten/ Kota di 

D.I Yogyakarta.Nilai pendapatan asli daerah tertinggi yaitu kabupaten 

Gunung kidul sebesar 25,55709197 dan nilai pendapatan asli daerah 

terendah yaitu Kabupaten bantul yaitu sebesar  -7,870000003 

Kabupaten/ 

Kota Intersep C Konstanta 

Kota Jogja -1,610000000 -3,030000000 -2,010000000 

Sleman -7,870000000  
-3,03000002 

Bantul 1,350000000  
-7,870000003 

Kulonprogo 2557095  
-3,029999999 

Gunungkidul 25557095  
25,55709197 
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4.4.4 Analisis Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel 

Independen 

1. Analsis pengaruh PDRB terhadap Perndapatan Asli Daerah 

Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan diketahui bahwa PDRB 

memiliki probabilitas sebesar 0.0000 < α 5% maka menolak H0 dan 

gagal menolak Ha berpengaruh positif terhadap pendapatam asli 

daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta hal inisesuai 

dengan hipotesis awal bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap 

pendapatam asli daerah Kabupaten/Kota. Artinya jika PDRB 

mengalami peningkatan maka nilai Pendapatan Asli Daerahjuga akan 

mengalami peningkatan di Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya yaitu oleh Gitaningtyas & Kurrohman (2014) 

dengan judul penelitian Pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan 

investasi swasta terhadap realisasi PAD pada Kab/Kota di Provinsi 

Jawa Timur, hasilnya menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif 

karena Hubungan produk domestik regional bruto (PDRB) dengan 

Pendapatan Asli Daerah  (PAD) merupakan hubungan yang 

fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, 
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sehingga dengan meningkatnya PDRB dapat menambah penerimaan 

daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan meningkatnya 

penerimaan daerah, dapat mendorong pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas masyarakat. PDRB memiliki sektor-sektor diantaranya 

sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri 

pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor 

perdagangan dan hotel- restoran, sektor pengangkutan dan 

komunikasi, sektor keuangan, sektor persewaan dan jasa perusahaan, 

dan sektor jasa-jasa.  

2. Analisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan diketahui bahwa jumlah 

penduduk memiliki probabilitas sebesar 0.0106 < α 5% maka menolak 

H0 dan gagal menolak Ha berpengaruh positif terhadap pendapatam 

asli daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta hal ini sesuai 

dengan hipotesis awal bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif 

terhadap pendapatam asli daerah Kabupaten/Kota. Artinya jumlah 

penduduk mengalami peningkatan maka nilai pendapatam asli daerah 

juga akan mengalami peningkatan. Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I 
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Yogyakarta.  Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya yaitu Makdalena dan  George ( 2015) yang 

menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif 

terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini juga sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Iwan Susanto dan Ghozali Maskie (1998-2012), 

jadi jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah  (PAD) 

merupakan hubungan yang fungsional, karena jumlah penduduk 

mampu untuk menyumbang pendapatannya ke pemerintah daerah, 

penarikan pajak yang biasanya lewat pajak barang atau jasa, semakin 

meningkat penerimaan pendapatan penduduk semakin tinggi pola 

konsumsi barang dan jasa yang kemudian akan mengarah peningkatan 

pajak atau retribusi.Selain itu jumlah penduduk mempunyai hubungan 

positif karena di Daerah Istimewa Yogyakarta kebanyakan pendatang 

untuk aktifitas kuliah, sehingga mahasiswa memerlukan biaya hidup 

untuk kuliah selama 4 (empat) tahun maka peredaran uang di Daerah 

Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan untuk kegiatan produksi 

barang dan jasa, secara tidak langsung atau langsung akan berdampak 

terhadap perolehan pajak dan retribusi karena yang disebabkan adanya 

aktifitas ekonomi didalam masyarakat pada pola konsumsi barang dan 

jasa. 
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3. Analisis pengaruh Kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daearah 

Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan diketahui bahwa 

kemiskinan memiliki probabilitas sebesar 0.1141> α  5% maka 

menolak H0 dan gagal menolak Ha berpengaruh positif terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta 

dan hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal, bahwa kemiskinantidak 

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota. 

Artinya jika kemiskinan mengalami peningkatan maka nilai 

Pendapatan Asli Daerah akan mengalami tetap pada Kabupaten/Kota 

di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang 

dilakukan oleh penelitian sebelumnya yaitu, Andyka  tahun (2015) 

dengan judul penelitian “pengaruh pendapatan asli daerah, dana 

alokasi umum, dana bagi hasil, dan belanja daerah terhadap DKI 

Jakarta” yang menyatakan bahwa ketika orang miskin berkurang itu 

artinya banyak orang yang bekerja dan menghasilkan output lebih 

banyak maka dari output yang dihasilkan tersebut akan menaikkan 

PAD. Diperlukan pengelolaan alokasi anggaran sebagai salah satu 

strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi  anggaran ini bisa 

mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus 

menjadi alat mengurangi kesenjangan / ketimpangan regional. Dengan 
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demikian, strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-

sektor pembangunan. Peningkatan PAD akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu 

dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik 

daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. 

 

  


