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Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pendapatan asli daerah di Provinsi Yogyakarta khususnya perkabupaten/kota 

yang ada di DIY dari tahun 2011 – 2016. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu 

pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Kemudian variabel independennya 

adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Jumlah penduduk dan Kemiskinan. 

Penelitian ini menggunakan metode data panel, yaitu gabungan dari time series, berupa 

runtutan waktu dari tahun 2011-2016 dan data cross section yaitu berupa urutan lintang 5 

Kabupaten/Kota di Provinsi. Analisis dilakukan dengan bantuan dari program software 

eviews 8. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah 

fixed effect. Variabel PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Variabel jumlah penduduk berpengaruh 

positif  dan signifikan Sedangkan variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap variabel 

pendapatan asli daerah. Hal ini berarti bahwa variable tersebut memiliki peran yang sangat 

besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

Jumlah Penduduk dan Kemiskinan 
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Abstract 

 

This research was conducted with the aim of analyzing what factors influence the local 

income in Yogyakarta Province, especially the regencies / cities in DIY from 2011 - 2016. 

In this study the variables used were local revenue as the dependent variable. Then the 

independent variable is GRDP (Gross Regional Domestic Product), Population and Poverty. 

This study uses the panel data method, which is a combination of time series, in the form of 

a time series from 2011-2016 and cross section data in the form of a sequence of latitude 5 

Districts / Cities in the Province. The analysis was carried out with the help of the software 

eviews program 8. The results of this study stated that the most appropriate model used was 

a fixed effect. The GDP variable (Gross Regional Domestic Product) variable has a positive 

and significant effect on the local revenue variable. Variable number of population has a 

positive and significant effect. While the poverty variable does not affect the regional income 

variable. This means that these variables have a very large role in Regional Original Revenue 

(PAD) in the Special Region of Yogyakarta. 

 

Keywords: Regional Original Income (PAD), Gross Regional Domestic Product (GRDP), 

Population and Poverty. 
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PENDAHULUAN 

Pendapatan Asli Daerah  menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Tujuan dari adanya Pendapatan Asli Daerah   ialah memberikan 

kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mendanai terlaksananya otonomi daerah 

yang sesuai dengan potensi daerah itu sendiri sebagai wujud dari adanya desentralisasi. 

Pendapatan Asli Daerah   bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah, (Sihotang, F.Santoso, 

& Iskandar, 2015). 

Menurut Supriady (2002:264), Pendapatan Asli Daerah   yang antara lain bersumber 

dari pajak dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk peningkatan dan 

pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAD 

mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah dan merupakan salah satu tolak ukur 

dalam otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. 

Dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang diberlakukannya 

otonomi daerah yang berasas desentralisasi, maka Kabupaten dan Kota memiliki 

kewenangan yang lebih luas. Seperti yang tercantum dalam UU N0. 32 Tahun 2004, 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam UU 

No. 32 Tahun 2004 BAB III Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, juga dijelaskan bahwa 

Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. 
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Bahwasannya daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki 

kewenangan otonomi daerahnya sendiri, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 mengenai Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. 

Sebagai daerah otonom, daerah tersebut memiliki tanggungjawab dan kewenangannya 

sendiri untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, 

daerah tersebut diharapkan dapat mencapai kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang 

lebih baik dan lebih memahami semua yang dibutuhkan oleh daerahnya sendiri. 

Demikian juga kebijakan mengenai anggaran akan membantu pemerintah daerah 

dalam mengontrol masalah keuangan dan sebagai alat untuk mempengaruhi peningkatan 

pendapatan daerah. Selain itu untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah   (PAD) sendiri, 

maka diperlukan kebijakan daerah melalui penetapan peraturan daerah, sehingga tujuan 

akhir pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah   untuk kepentingan penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan ekonomi dapat tercapai. 

Pada melihat pembangunan ekonomi di daerah istimewa yogayakarta telah 

menunjukkan kemajuan Yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 

beberapa faktor yaitu seperti Pendapatan Asli Daerah  , Pdrb, jumlah penduduk, dan 

kemiskinan. 
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Pendapatan Asli Daerah   DIY Tahun 2007-2016 

 

 Sumber: Badan Pusat Statistik DIY berbagai tahun 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Pendapatan Asli Daerah   DIY setiap 

tahunnya terus mengalami peningkatan. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah   paling tinggi 

terjadi pada tahun 2013 menuju tahun 2014 yaitu dengan nilai kenaikan sebesar Rp 

248502205 (ribu rupiah), sedangkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah   paling kecil tejadi 

pada tahun 2008 menuju 2009 yaitu sebesar Rp 48963627 (ribu rupiah). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu 

kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. 

Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam 

sektor ekonomi yang tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang 

terjadi. Bagi daerah indikator ini sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan pembangunan 

yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arus pembangunan dimasa yang akan 
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datang. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjukan dengan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan kemiskinan. 

Dengan beberapa pengaruh indikator yang digunakan pada meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah   adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator tersebut dapat 

dianalisis dengan menggunakan PDRB yang merupakan penjumlahan nilai bruto yang 

didapatkan dari semua kegiatan ekonomi yang terdapat di daerahnya sendiri dalam jangka 

waktu tertentu. Dengan demikian, PDRB merupakan penjumlahan nilai diukur berdasarkan 

kegiatan ekonomi yang dilakukan disuatu wilayah tertentu. PDRB dapat menjelaskan 

kemampuan daerah dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya tersebut, 

sehingga nilai besaran PDRB di setiap daerah berbeda-beda disesuaikan dengan potensi-

potensi baik berupa sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusianya serta 

faktor produksi lainnya yang terdapat didaerah itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan 

terdapat daerah yang maju dan juga daerah yang tertinggal, tergantung dari potensi yang 

dimiliki didaerahnya tersebut dan bagaimana mengelola potensi tersebut untuk 

menghasilkan niali ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam 

mengukur pertumbuhan ekonomi yang ada didaerah, dapat dihitung oleh besaran Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang 

maupun jasa sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi ekonomi disuatu daerah tersebut 

dalam jangka waktu tertentu. (Fisanti, 2013). 

Bahwasannya jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam 

suatu daerah, Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu 

wilayah, Simon dalam Todaro (2000) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk 

bukanlah suatu masalah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya 
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positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju maupun 

yang sedang berkembang. Semakin banyak orang maka semakin banyak ide, semakin 

banyak orang yang mempunyai bakat dan kreatif, semakin banyak tenaga ahli dan dengan 

demikian akan semakin berkembang teknologi. Selanjutnya dalam jangka panjang penduduk 

merupakan suatu keuntungan. Simon juga mencatat bahwa, pertumbuhan penduduk juga 

merangsang pembangunan ekonomi. Semakin besar jumlah penduduk akan mengakibatkan 

meningkatnya permintaan terhadap barang-barang konsumsi dan selanjutnya akan 

mendorong “ekonomic of scale” dalam berproduksi, sehingga akan menurunkan biaya 

produksi. 

Dan begitu juga dengan Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

dan kesehatan, dan menelaah kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi 

kemiskinan, perlu terlebih dahulu diperhatikan faktorfaktor penyebab kemiskinan atau 

dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah 

yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada 

faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut. Faktor-faktor penyebab 

kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu 

(World Bank, 2002). 
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LANDASAN TEORI 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Sutrisno (2009) Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang 

menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana 

untuk membiayai kegiatan daerah. jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat 

dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam 

memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-

tugas dan tanggungjawabnya. Menurut pasal 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

Pendapatan Asli Daerahberasal dari : 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil retribusi daerah 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. 

4. penerimaan dari dinas dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Mengenai sumber-sumber PAD, secara khusus akan dijelaskan berikut ini (Abdul 

Halim, 2001), : 

a) Pajak Daerah 

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasdarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. pajak daerah 

digolongkan kedalam dua kategori menurut tingkat Pemerintah Daerah, yaitu: Pajak 

Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 
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Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. jenis Pajak Provinsi terdiri 

dari : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Jenis pajak Kabupaten / Kota terdiri dari : 

1.  Pajak Hotel 

2.   Pajak Restoran 

3. Pajak Hiburan 

4.  Pajak Reklame 

5.  Pajak Penerangan Jalan 

6.  Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C 

7.  Pajak Parkir 

b).  Retribusi Daerah 

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu : 

1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Jasa Usaha 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

c).   Hasil Perusahaan  Milik Daerah 
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Merupakan bagian dari keuntungan / laba bersih Perusahaan Daerah baik bagi 

Perusahaan Daerah  yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, 

maupun yang modalnya untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-

lain pendapatan yang sah antara lain terdiri dari hasil penjualan aset tetap daerah dan 

jasa giro. 

2. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) 

Produk Domestik Regional Bruto yaitu sejumlah nilai tambah yang dihasilkan 

dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menjelaskan 

sejumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dapat dihitung dengan menggunakan 

harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan 

hasil dari keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang kemudian dihitung dengan 

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. 

Kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah 

dapat diketahui melalui PDRB atas harga berlaku. Selain itu, pertumbuhan ekonomi 

secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh 

faktor harga dapat diketahui melalui PDRB atas harga dasar konstan. PDRB dapat 

digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB, 

(Bank Indonesia, 2016). 

3. Jumlah penduduk  

Menurut Jhingan (2012, h.405) pengaruh pertumbuhan penduduk pada 

pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ahli ekonomi, sejak Adam Smith 

menyatakan, “Buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang mulanya 

memasok bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan” Hanya Malthus 
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dan Ricardo yang mencanangkan tanda bahaya mengenai dampak pertumbuhan 

penduduk pada perekonomian. Tetapi kekhawatiran mereka terbukti tak berdasar 

karena pertumbuhan penduduk di Eropa Barat justru mempercepat proses 

industrialisasi. Pertumbuhan penduduk membantu ekonomi negara tersebut, karna 

mereka sudah makmur, punya modal yang melimpah sedang buruh kurang. Beda 

halnya dengan negara yang terbelakang, akibat pertumbuhan penduduk pada 

pembangunan tidaklah seperti negara yang sudah maju, ekonomi negara terbelakang 

atau miskin, memiliki modal yang kurang sedangkan buruh melimpah. Karena itu 

pertumbuhan penduduk dianggap benar sebagai hambatan pembangunan ekonomi. 

4. Kemiskinan  

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk 

memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi 

ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. 

Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya 

kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan 

masyarakat dan standar pendidikan. 

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan 

pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Pada prinsipnya, standar 

hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan 

tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat 

tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau 

standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu 
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masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-

rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan 

dirinya (Suryawati, 2004). 

Definisi mengenai Kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran 

terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin 

(Nugroho, 1995). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri 

definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan 

kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi 

perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan 

menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan 

rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan 

kondisi kesehatan. 
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METODE ANALISIS 

Penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Data yang pada dasarnya 

menghasilkan hasil analisis angka – angka yang diolah dengan menggunakan metode 

statistik yang mehasilkan hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dengan metode data panel yakni gabungan antara data 

time series dan cross section. Adapun pemilihan model dan uji yang di pergunakan 

dalam penelitian ini adalah Common Effect Models, Fixed Effect Models, Random 

Effect Models, untuk Uji yaitu Uji Chow Test merupakan pengujian untuk menentukan 

antara model Common Efect atau Fixed Effect yang tepat digunakan dalam 

mengestimasi data panel dan Uji Hausman Test merupakan pengujian untuk 

menentukan antara model Common Effect atau Fixed Effect  yang tepat digunakan 

dalam mengestimasi data panel dan uji statistik. Berdasarkan perkiraan model, 

spesifikasi persamaan model yang diperoleh adalah :  

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit 

Y = pendapatan asli daerah 

β0 = koefisien intersep 

β1 = koefisien pengaruh pajak hotel dan restoran 

β2 = koefisien pengaruh PDRB 

β3 = koefisien pengaruh jumlah wisatawan 

β4 = koefisien pengaruh pengeluaran pembangunan/infrastruktur 

i = 5 kabupaten/kota di DIY 

t = waktu (2010 – 2016) 

et = variabel pengganggu 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Beberapa tahapan yang dilalui peneliti untuk menjawab rumusan masalah dengan 

menggunakan model estimasi data panel (Common Effect Models, Fixed Effect 

Models, Random Effect Models) melalui uji Chow, uji Hausman Test, uji statistik. 

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. 

 

        Tabel 4.2 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test 

 

 

 

 

 

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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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. 

 

         

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 
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Sumber :data diolah  

 

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)  

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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4.1 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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4.1.1 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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4.1.2 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. 

4.1.3 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 

4.1.4 Analisis Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Independen 

 

1. Analsis pengaruh PDRB terhadap Perndapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di 

Provinsi D.I Yogyakarta. 

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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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, 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 
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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 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 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. 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel  PDRB  berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta. Artinya jika  PDRB mengalami 

peningkatan maka Pendapatan Asli Daerah di provinsi D.I. Yogyakartajuga akan 

mengalami peningkatan.Hal ini di sebabkan karena 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. 

2. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi 

D.I.Yogyakarta. Artinya jika jumlah penduduk mengalami peningkatan maka 

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi D.I Yogayakarta juga akan 

mengalamipeningkatkan. Hal ini di sebabkan karena jumlah penduduk mampu 

untuk menyumbang pendapatannya ke pemerintah daerah, melalui penarikan 

pajak yang biasanya lewat pajak barang atau jasa, dan juga di saat semakin 

meningkatnya penerimaan pendapatan jumlah penduduk maka semakin tinggi 

pola konsumsi barang dan jasa, yang kemudian akan mengarah peningkatan pajak 
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atau retribusi. Selain itu jumlah penduduk mempunyai hubungan positif karena di 

D.I Yogyakrta kebanyakan pendatang untuk aktifitas kuliah, sehingga mahasiswa 

memerlukan biaya hidup untuk kuliah selama 4 (empat) tahun ataupun lebih, maka 

peredaran uang di D.I 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. 

3. Kemiskinan tidak berpengaruh  terhadap pendapatan asli daerah. Artinya jika 

kemiskinan mengalami peningkatan maka nilai pendapatan asli daerah akan 

mengalami penurunan di Provinsi D.I Yogyakarta. Hal ini di sebabkan karena 

meningkatnya tingkat kemiskinan akan  menyebabkan banyaknya kotribusi 

belanja daerah yang akan di berikan kepada masyarakat daerah di Provinsi D.I 

Yogyakarta, maka untuk mengoptimalkan dan mengelola Pendapatan asli daerah 

yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berimbas pada 

penekanan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan, maka 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 demikian, strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-sektor 

pembangunan. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.  
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3.2 Implikasi 

1. Pada pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi D.I 

Yogyakarta, maka perlunya sebuah strategi oleh pemerintah dalam menyikapi 

banyaknya pengeluaran pemerintah menuju pembangunan daerah dengan guna 

untuk mendorong pendapatan Asli daerah yang lebih tinggi. Dan begitu juga akan 

sangat diharapkannya sebuah peningkatan dan pengembangan  terhadap 

masyarakat, dalam hal kualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

masyrakatnya. Seperti Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan 

PDRB dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakatnya dapat tercapai pula. 

2. Dengan sangat berpengaruhnya jumlah penduduk terhadap pendapatan asli 

daerah, maka  diharapkannya akan lebih di maksimalkan untuk pemberdayaan 

jumlah penduduk yang mengarah pada penduduk yang  berkreatif, misalnya 

menciptakan usaha – usaha (UKM dan IKM) baru , sehingga masyarakat lebih 

dominan untuk berwirausaha dari pada mencari kerja, karena pada jangka panjang 

perekonomian masyarakat akan lebih mandiri tidak bergantung pada perusahaan 

dan industri. Apabila Jumlah penduduk semakin produktif akan memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi 

D.I.Yogyakarta. 

3. Berdasarkan dari hasil penelitian di atas pada pengaruh kemiskinan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, maka perlu dengan disarankannya agar sebuah kebijakan 

alokasi Dana  dalam Belanja  
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