
PENGARUH PENDAPATAN ASLI  DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, 

DANA ALOKASI KHUSUS, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 

 

THE EFFECT OF LOCAL REVENUE,  GENERAL ALLOCATION FUNDS, 

SPECIAL ALLOCATION FUNDS, POPULATION  NUMBER OF 

ECONOMIC GROWTH IN THE SPECIAL REGION  

YOGYAKARTA YEAR  2010-2015 

 

 

 

Oleh: 

SRIWILDA 

20130430125 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2017 

 



 

 

 

 

PENGARUH PENDAPATAN ASLI  DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, 

DANA ALOKASI KHUSUS, JUMLAH PENDUDUK TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 

 

SRIWILDA 

20130430125 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Data panel yang 

merupakan gabungan antara 5 kabupaten/kota selama periode 2010-2015, dengan 

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), Jumlah Penduduk (JP) dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Daerah 

Istimewa Yogyakarta.  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, Dana Alokasi Khusus, Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

  

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 

Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi. 

A. PENDAHULUAN 

 

Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan 

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Dengan penerapan undang-undangan ini berimplikasi terhadap 

adanya perubahan yang sangat mendasar pada hubungan pemerintah daerah (eksekutif) 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif) dalam mengelola sumber daya atau 

kekayaan daerahnya. Hal tersebut sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004. 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator dalam mengevaluasi suatu 

perkembangan atau kemajuan perekonomian di suatu daerah pada waktu tertentu, dalam 

kenaikan output perkapita petumbuhan ekonomi dapat di ukur dengan menggunakan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapia ( Dewi,2011 dalam Pradisa, 2014).  

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan atau 

penerimaan  daerah  yang dapat digunakan sebagai modal dasar terhadap pemerintah 

daerah untuk mendanai pembangunan dan usaha daerah untuk memperkecil atau 

menurunkan keuntungan dana dari pemerintah pusat. 



Dana alokasi umum merupakan dana transfer yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan untuk mengatasi ketimpangan pemeratan kemampuan keuangan setiap 

daerah yang tidak sama dalam mendanai berbagai macam kepentingan daerah dalam 

rangka pelaksanaa desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004. Dana transfer 

terdiri dari DBH, DAU dan DAK. 

Dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai investasi dalam peningkatan 

prasarana dan sarana fisik secara ekonomis seperti dalam pelayanan publik yang belum 

mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan dan serta 

untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah. (Azka,2015). Kegiatan 

khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.  

Dalam penelitian (Suparmoko,2002) dan (Irawati, 2008 dalam Yulian, 2010) 

menyatakan bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai atau membiayai 

kegiatan khusus yang merupakan urusan daaerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Jumlah penduduk, Penduduk merupakan populasi atau sumber daya manusia yang 

mendiami atau menduduki suatu wilayah tertentu. Penduduk dewasa ini  merupakan 

subyek pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis 

adanya peningkatan sarana dan prasarana umum di suatu daerah, baik dari aspek kuantitas 

maupun kualitas. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat dan membahas 

permasalahan dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA 

ALOKASI UMUM, DANA LOKASI KHUSUS, JUMLAH PENDUDUK 

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 ”.  

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

signifikan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 

jumlah pendudukterhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

B.   LANDASAN TEORI 

 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Prof. Simon Kuznet (1871) mendefinisikan  bahwa Pertumbuhan 

Ekonomi merupakan kenaikan dalam kurun waktu yang lama untuk menyediakan sebagai 

jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Definisi tersebut 

memiliki 3 (tiga) komponen yaitu:  1) pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa dapat 

dilihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus-menerus. 2) teknologi maju 

merupakan faktor pertumbuhan ekonomi yang mampu menentukan derajat pertumbuhan 

kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada masyarakat. 3) penggunan 

teknologi yang secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian dibidang kelembagaan 

dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan 

secara tepat dan baik (Suryana, 2000 dalam Julianto,2016). 

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat dihitung dengan cara 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Gt =  x 100 



Dimana:  

 : Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1 (persen) 

 : PDRB rill tahun t 

 : PDRB riil tahun sebelumnya 

2. Pendapatan Asli Daerah  
Halim (2004) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah yaaitu semua 

penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan ekonomi asli daerah, pendapatan asli 

daerah terbagi  menjadi empat jenis pendapatan antara lain  pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang pipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang 

sah. Dalam meningkatkan pendapatan daerah dilarang menetapkan peraturan daerah 

tentang pedapatan yang dapat menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan 

jasa antar daerah serta kegiatan ekspor impor. 

3. Dana Alokasi Umum 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah 

pusat dan daerah, menyebutkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Pengunaannya diserahkan kepada daerah  yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan 

daerah guna meningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi 

daerah . 

4. Dana Alokasi Khusus  

Dana Aloasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Angaran Pendapatan 

Belanja Negara. DAK dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus 

(UU No.33 Tahun 2004). Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah kebutuhan yang sulit 

diperkirakan dengan rumus alokasi umum atau kebutuhan daerah sesuai dengan 

komitmen atau prioritas nasional (PP No 55 Tahun 2005). 

5. Jumlah Penduduk 

Penduduk merupakan populasi atau sumber daya manusia yang mendiami atau 

menduduki suatu wilayah tertentu. Penduduk dewasa ini  merupakan subyek 

pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya 

peningkatan sarana dan prasarana umum di suatu daerah, baik dari aspek kuantitas 

maupun kualitas. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 

C. METODE PENELITIAN 
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Pendapatan Asli 

Daerah (+/-) 

 
Dana Alokasi Umum 

(+/-) 

 
Dana Alokasi 

Khusus (+/-) 

 
Jumlah Penduduk 

(+/-) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 



 

 

 

 

b. Objek  atau Subyek Penelitian  

Objek dan subyek dari penelitian ini adalah Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta sendiri berjumlah 4 kabupaten dan 1 kota. Subjek penelitannya, 

yaitu data, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  Dana Alokasi Khusus, Jumlah 

Penduduk dan  Pertumbuhan Ekonomi 

c. Jenis  dan Sumber Data 

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

Variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel Bebas  1. Pendapatan Asli Daerah  

   2. Dana Alokasi Umum 

   3. Dana Alokasi Khusus 

   4. Jumlah Penduduk 

Cara pengambilan data adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder di 

BPS, dari tahun 2010 sampai 2015. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari 

peneliti dari sumber yang sudah ada. 

d. Metode Pengumpulan Data  

Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan perincian sebagai berikut: 

Variabel Terikat Pertumbuhan Ekonomi 

Dicari di Pusat Badan Statistik dari berbagai terbitan 

Variabel Bebas  1. Pendapatan Asli Daerah  

Dicari di Pusat Badan Statistik dari berbagai terbitan 

   2. Dana Alokasi Umum 

Dicari di Pusat Badan Statistik dari berbagai terbitan 

   3. Dana Alokasi Khusus 

Dicari di Pusat Badan Statistik dari berbagai terbitan 

   4. Jumlah Penduduk 

Dicari di Pusat Badan Statistik dari berbagai terbitan 

e. Definisi Operasional 

 

Variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel Bebas  1. Pendapatan Asli Daerah  

   2. Dana Alokasi Umum 

   3. Dana Alokasi Khusus 

   4. Jumlah Penduduk 

f. Alat Analisis 

 Regresi yang dignakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan data panel. 

Data panel adalah gabungan data antara runtut waktu (time series) dan data silang (cross 

section).  Menurut Agus Widarjono (2009) dalam Basuki dan Yuliadi (2015:135) 



penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang 

diperoleh. pertama, data panel yang merupakan gabungan antara data time series dan 

cross section yang mampu menyediakan data lebih banyak sehingga menghasilkan 

Idegress of freedom yang lebih besar. kedua, menggabungkan informasi dari data time 

series dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah 

penghilangan variabel (omitted-variabel). 

 Menurut Wibisono (2005) dalam Basuki dan Yuliadi 2015:139) keunggulan dari 

regresi data panel antara lain: 1) panel data mampu memperhitungkan heterogenitas 

individu secara ekspilisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. 2) kemapuan 

mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk 

menguji dan membangun model perilaku lebih yang kompleks. 3) data panel 

mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (time series), 

sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai study of dynamic adjustment.4) 

tinginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih 

variatif, dan kolinieritas (multiko) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan 

(degee of freedom/df) lebih tinggi seingga  diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. 

5)data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks 

dan 6) data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan 

oleh agregasi data individu. 

 

a. Model Regresi data Panel 

 Model regresi data panel  dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 Y = α + it +  it +  +  

 

 Keterangan: 

 Y = Variabel dependen 

 α  = Konstanta 

 x  = Variabel independen (1,2,3,4) 

 b (1,2,3,4) = Koefisien regres masing-masing variabel independen 

 e  = Error term 

 t  = Waktu 

 i  = Daerah 

 

 

b. Model Estimasi Model Regresi Data Panel 

Dalam metode estimasi  model regresi dengan menggunakan data panel dapat 

dilakukan dengan melalui tiga pendekatan antara lain:  

 

1) Common Effect Model 

 Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya 

mengkombinasikan data time series  dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan 

dimensi waktu maupun indvidu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan 

sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa mengunakan pendekatan Ordinary 

Least Square ( OLS) atau teknik kuadrat terkecil ntuk megestimasi model data panel. 

2)  Fixed Effect Model 

 Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan 

dari perbedaan intersepnya. untuk estimasi data panel pada model Fixed Effects 



menggunakan teknik dummy variabel untuk menangkap perbedaan intersep antara 

perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, 

dan intensif. Namun demikian slopnya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering 

juga disebut dengan teknik Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

3) Model Random Effect  

 Model ini akan megestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan 

intersep diakomodasikan oleh Error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan 

menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan heteroskesdastisitas. Model 

ini juga dapat disebut dengan Error Component Model (ECM) atau  dengan teknik 

Generalized Least Square (GLS) 

c. Pemilihan Model 

 

 Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, 

terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:  

1) Uji Chow  

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, dengan  

carar menambah variable dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya 

berbeda dapat diuji dengan chow test ( Uji F Staistik ) dengan melihat Residual 

sum of Square (RRS).   

2) Uji Hausman 

Uji digunakan untuk memilih random effect model  dengan fixed effect  model yang 

paling tepat digunakan.  

3) Lagrange Multiplayer Effect Test. 

Uji ini digunakan untuk membangdingkan atau memilih model yang terbaik untuk 

digunakan antara Common Effect atau Random Effect.  

 

1) Common Effects Model 

 Model common effects merupakan pendekatan data panel yang paling sederhana 

Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun indvidu, sehingga diasumsikan 

bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa 

mengunakan pendekatan Ordinary Least Square ( OLS) atau teknik kuadrat terkecil ntuk 

megestimasi model data panel. Adapun persamaan regresi dalam model Pooled Least 

Square ( Common Efect Model)  dapat di tulis sebagai berikut:  

 = α + β + εit 

Dimana :  i = menunjukan cross section (individu) 

      t  = menunujukan periode waktunya 

Dengan asumsi komponen error dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses estimasi 

secara terpisah untuk setiap unit cros section  dapat dilakukan. 

 

2) Fixed Effect Model 

 Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. untuk estimasi data panel pada model Fixed 

Effects menggunakan teknik dummy variabel untuk menangkap perbedaan intersep antara 

perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, 

dan intensif. Namun demikian slopnya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering 



juga disebut dengan teknik Least Square Dummy Variabel (LSDV). Adapun persamaan 

regresi dalam Fixed Effect Model dapat ditulis dengan sebagai berikut: 

Yit = α + iαit + itβ + εit 

3) Model Random Effect  

 Model ini akan megestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan 

intersep diakomodasikan oleh Error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan 

menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan heteroskesdastisitas. Model 

ini juga dapat disebut dengan Error Component Model (ECM) atau  dengan teknik 

Generalized Least Square (GLS 

= α + β +  

Dimana  : = +  ; E (  ) =  +  ; 

   E , ) = 0; i ǂ j ; E , ) = 0; 

   E , ) = E , ) =  E , ) 

Dengan komponen error  bersifat homoskedastik, nyatanya terdapat korelasi antara  

dan  ( equicorelation ), yakni:  

Coor ) = / (  ) 

  Menurut Wibisono (2005) dalam Basuki dan Yuliadi 2015:139) keunggulan dari 

regresi data panel antara lain: 

1)  Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara ekspilisit 

dengan mengizinkan variabel spesifik individu.  

2) Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat 

digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih yang kompleks. 

3) Data panel mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang 

(time series), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai study of 

dynamic adjustment. 

4) Tinginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, 

lebih variatif, dan kolinieritas (multiko) antara data semakin berkurang, dan derajat 

kebebasan (degee of freedom/df) lebih tinggi seingga  diperoleh hasil estimasi yang 

lebih efisien.  

5)  Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang 

kompleks dan  

6) Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan 

oleh agregasi data individu. 

 Secara formal ada tiga prosedur pengujian yang akna digunakan, aitu uji 

statistik F yang diunakan untuk memilih antara:  

1) Model common effeects atau fixed effects; 



2) Uji Lagrange Multiplier (LM) yang digunakan untuk memilih model common 

effects atau model random effects; 

3) Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara model fixed effects atau model 

random effects. 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Regresi 

  Berikut ini adalah hasil regresi panel dengan model common effect, fixed effect 

dan random effect sebagai berikut: 

 

a. Model Common Effect 

 

Tabel 1. Metode Common Effect 

Dependent Variable: PE?   

Method: Pooled Least Squares   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     LOG(PAD?) -0.767606 0.477365 -1.608005 0.1199 

LOG(DAU?) -0.197540 0.990692 -0.199396 0.8435 

LOG(DAK?) 0.980916 1.017311 0.964224 0.3438 

LOG(JP?) 0.474333 0.387284 1.224769 0.2316 

     
     R-squared 0.245189     Mean dependent var 5.059667 

Adjusted R-squared 0.158095     S.D. dependent var 0.918543 

S.E. of regression 0.842812     Akaike info criterion 2.619421 

Sum squared resid 18.46865     Schwarz criterion 2.806247 

Log likelihood -35.29131     Hannan-Quinn criter. 2.679188 

Durbin-Watson stat 0.710481    

     
      

Dan hasil outputnya dimana ditunjukkan dari nilai prob(f-stat) yang kurang dari 

0.05 (PAD, DAU, DAK, dan JP tidak signifikan).  

b. Model Fixed Effect 

 

Tabel 2. Model Fixed Effect 

 

Dependent Variable: PE?   

Method: Pooled Least Squares   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -96.20414 22.94958 -4.191978 0.0004 

LOG(PAD?) 2.705761 1.109990 2.437645 0.0238 

LOG(DAU?) 2.525525 0.881913 2.863688 0.0093 

LOG(DAK?) -0.002437 0.810724 -0.003006 0.9976 

LOG(JP?) -0.025188 1.821654 -0.013827 0.9891 

Fixed Effects (Cross)     

_KULONPROGO--C 3.140729    



_BANTUL--C 2.305981    

_GUNUNGKIDUL—

C -0.820592    

_SLEMAN--C -0.928263    

_KOTAYOGYAKAR

TA—C -3.697856    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.785581     Mean dependent var 5.059667 

Adjusted R-squared 0.703898     S.D. dependent var 0.918543 

S.E. of regression 0.499827     Akaike info criterion 1.694217 

Sum squared resid 5.246375     Schwarz criterion 2.114576 

Log likelihood -16.41325     Hannan-Quinn criter. 1.828693 

F-statistic 9.617402     Durbin-Watson stat 1.756788 

Prob(F-statistic) 0.000016    

     
      

Dan hasil outputnya dimana ditunjukkan dari nilai prob(f-stat) yang kurang dari 

0.05 (kecuali Dana Alokasi Khusus dan Jumlah Penduduk tidak signifikan) bahwa 

dengan tingkat keyakinan 95 persen sebagian variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap variabel tidak bebas (Pertumbuhan Ekonomi) adalah pendapatan asli daerah dan 

dana alokasi umum, variabel yang signifikan ditandai oleh prob t-statistik (sebagai 

partial test) yang kurang dari 0.05. Dan model dapat menjelaskan 70,3 persen variasi 

yang terjadi pada variabel pertumbuhan ekonomi (adjusted R-squared).  

c. Model Random Effect 

 

Tabel 3. Model Random Effect 

Dependent Variable: PE?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -54.90039 12.67688 -4.330750 0.0002 

LOG(PAD?) 3.344662 0.990854 3.375533 0.0024 

LOG(DAU?) -0.726051 0.600067 -1.209949 0.2376 

LOG(DAK?) -0.171930 0.659431 -0.260724 0.7964 

LOG(JP?) 0.744391 0.237992 3.127794 0.0044 

Random Effects 

(Cross)     

_KULONPROGO--C 0.000000    

_BANTUL--C 0.000000    

_GUNUNGKIDUL—

C 0.000000    

_SLEMAN--C 0.000000    

_KOTAYOGYAKAR

TA—C 0.000000    



     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 

Idiosyncratic random 0.499827 1.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.436689     Mean dependent var 5.059667 

Adjusted R-squared 0.346559     S.D. dependent var 0.918543 

S.E. of regression 0.742510     Sum squared resid 13.78304 

F-statistic 4.845113     Durbin-Watson stat 0.872217 

Prob(F-statistic) 0.004949    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.436689     Mean dependent var 5.059667 

Sum squared resid 13.78304     Durbin-Watson stat 0.872217 

     
      

Dan hasil outputnya dimana ditunjukkan dari nilai prob(f-stat) yang kurang dari 

0.05 (kecuali Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak signifikan) bahwa 

dengan tingkat keyakinan 95 persen sebagian variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap variabel tsidak bebas (Pertumbuhan Ekonomi) adalah pendapatan asli daerah 

dan dana alokasi umum, variabel yang signifikan ditandai oleh prob t-statistik (sebagai 

partial test) yang kurang dari 0.05. Dan model dapat menjelaskan 34,6 persen variasi 

yang terjadi pada variabel  

d. Uji Hausman Test 

 

Tahapan hausman test  dengan menggunakan: 

1. Diasumsikan telah dilakukan pengujian signifikan fixed effect 

2. Untuk pengujian hausman, yang harus dipastikan adalah sedang dalam model 

random effects 

Tabel 4. 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 34.170245 4 0.0000 

     
         

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     



LOG(PAD?) 2.705761 3.344662 0.250285 0.2016 

LOG(DAU?) 2.525525 -0.726051 0.417690 0.0000 

LOG(DAK?) -0.002437 -0.171930 0.222423 0.7193 

LOG(JP?) -0.025188 0.744391 3.261783 0.6700 

     
      

Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan kondisi ditolaknya HO 

Dalam hal ini HO nya adalah Model random lebih baik dibandingkan model fixed effect. 

Sehingga karena nilai pro nya = 0.0000, maka dengan tingkat keyakinan 95 persen dapat 

disimpulkan bahwa  untuk data yang memiliki model fixed effect lebih sesuai digunakan. 

e. Uji Chow Test 

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effect atau Random 

Effect digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:   

HO : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan 

F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) 

dari F tabel maka HO ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah  

Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya  jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka 

HO diterima dan model yang digunakan adalah Common Effect Model ( Widarjono, 

2009). Perhitungan F statistik di dapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005): 

F=  

Dimana:  

 : Sum Square Error dan model Common Effect 

 : Sum Square Error dari model Fixed Effect 

 n  : Jumlah daerah (Cross Section ) 

 nt      : Jumlah cross section x jumlah time series 

 k  : Jumlah variabel independen 

Sedangkan nilai F tabel diperoleh dari:  

           =  {α : d f (n - 1, nt  – n – k ) } 

 Dimana:   

 α  : Tingkat signifikansi yang di pakai (alfa) 

 n  : Jumlah Daerah (Cross section) 

 nt  : Jumlah cross section x jumlah time series 

 k  : Jumlah Variabel independen 

 

2. Uji Asumsi Klasik Untu Data Panel 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan 

Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji Linearitas, Autokorelasi, 



Heteroskesdastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Walaupun demikian, tidak semua 

uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linear dengan pendekatan 

OLS. 

1. Uji linearitas tidak dilakukan pada setiap model regresi linear. Karena sudah 

diasumsikan bahwamodel bersifat linear.Kalaupun harus dilakukan semata-mata 

untuk melihat sejauh mana tingkat linearitsnya. 

2. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linear Unbias 

Estimator)  dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu 

yang wajib dipenuhi. 

3. Autokorelasi hanya terjadi pada data time-series. Pengujian autokorelasi pada data 

yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia semata atau 

tidaklah berarti. 

4.  Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linear menggunakan lebih dari 

satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi 

multikolinieritas. 

5. Heteroskesdastisitas biasanya terjadi pada cross section, dimana data panel lebih 

dekat dengan data cross section dibandingkan time series. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada regresi data panel , 

tidak semua uji asumsi klasik yang ada oada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas 

dan heteroskesdastisitas. 

Dependent Variable: PE?   

Method: Pooled Least Squares   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -96.20414 22.94958 -4.191978 0.0004 

LOG(PAD?) 2.705761 1.109990 2.437645 0.0238 

LOG(DAU?) 2.525525 0.881913 2.863688 0.0093 

LOG(DAK?) -0.002437 0.810724 -0.003006 0.9976 

LOG(JP?) -0.025188 1.821654 -0.013827 0.9891 

Fixed Effects (Cross)     

_KULONPROGO--C 3.140729    

_BANTUL—C 2.305981    

_GUNUNGKIDUL—

C -0.820592    

_SLEMAN—C -0.928263    

_KOTAYOGYAKAR

TA—C -3.697856    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.785581     Mean dependent var 5.059667 

Adjusted R-squared 0.703898     S.D. dependent var 0.918543 

S.E. of regression 0.499827     Akaike info criterion 1.694217 

Sum squared resid 5.246375     Schwarz criterion 2.114576 

Log likelihood -16.41325     Hannan-Quinn criter. 1.828693 

F-statistic 9.617402     Durbin-Watson stat 1.756788 



Prob(F-statistic) 0.000016    

     
      

3. Hasil Penelitian 
 

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah tehadap Pertumbuhan Ekonomi  di Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas 

sebesar 0.0185 (0.0238 < 0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha diterima, 

yang berarti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini disebabkan pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan 

diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai/mendanai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu, Pendapatan asli daerah juga 

merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, sehingga apabila pendapatan 

asli daerah mengalami  peningkatan maka dana milik pemerintadaerah juga ikut 

meningkat dan tingkat kemandirian daerah itu akan mengalami peningkatan pula. 

Karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Keberhasilan peningkatan PAD 

hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan 

perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah. 

Pertumbuhan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan akan 

menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian yang 

dilakukan Bati (2009) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dengan 

pertumbuhan ekonomi di daerah.  

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak 

(2006), menunjukkan hasil penelitian yaitu PAD dan DAU berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu. Serta 

penelitian yang dilakukan oleh Pujiati (2007) menunjukkan hasil penelitian bahwa 

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan penelitian Anis Setiyawati (2007) memperoleh pengujian secara 

langsung bahwa PAD menunjukkan pengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah   

Istimewa Yogyakarta 

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas 

sebesar 0.0093 (0.0093 < 0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha diterima, 

yang berarti bahwa ―DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.   

Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari  Anggaran 

Pemerintah Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam 

pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya desentralisasi fiskal maka pemerintah 

pusat mengharapkan pemda lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam 

mengelola sumberdaya yang dimiliki. Transfer Dana Alokasi Umum dari 

pemerintah pusat maka diharapkan untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah 

dalam mendanai /menyelenggarakan pembangunan daerah. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak 

(2006), menunjukkan hasil penelitian yaitu DAU berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu. Hasil ini juga 



sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fabianus  (2012) yang mencoba 

meneliti analisis pengaruh dana alokasi umum  dan pendapatan asli daerah  

terhadap pertumbuhan ekonomi  kabupate/kota dengan belanja darah sebagai 

variabel intevening. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dana 

alokasi umum dan pendapatan asli daerah bepengaruh positif terhadap belanja 

daerah. Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah bepengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variabel intevening. 

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas 

sebesar 0.9976 (0.9976 > 0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha ditolak, yang 

berarti bahwa ―DAK  tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Dana alokasi khususs adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) kepada Provinsi, Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah 

sesuai dengan prioritas nasional.  

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini dikarenakan karakteristik DAK yang peruntukkannya cukup spesifik. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati Anis dan 

Hamzah Andri (2007) yang mencoba meneliti  dengan judul Analisis Pengaruh 

PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 

Kemiskinan dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. 

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas 

sebesar 0.3041 (0.3041 > 0,05). Nilai tersebut dapat membuktikan Ha dittolak, 

yang berarti bahwa ―Jumlah Penduduk  tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

4.  Jumlah penduduk yang berdasarkan angkatan kerja banyak mempunyai akibat bagi 

pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi 

logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum di suatu daerah, baik dari 

aspek kuantitas maupun kualitas, disertai kemampuan dan usaha yang dapat 

meningkatkan produktivitas pertumbuhan ekonomi, akan tetapi apabila jumlah 

penduduk yang banyak tidak disertai dengan kemampuan dan usaha dapat  

menghambat meningkatnya suatu pertumbuhan ekonomi dan bisa berakibat 

menimbulkan pertumuhan ekonomin menurun. 

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah 

penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah 

untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyan, 

dan Mulyo Herdanto (2012) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh 

Aglomerasi, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, Dan Modal Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten Kendal menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap petumbuhan ekonomi. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pendapatan 



Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Jumlah Penduduk 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:   

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi.  

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Jumlah Penduduk  berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka saran 

yang dapat diberikan, antara lain: 

1. Diharapkan  peneliti  mendatang  dapat  memperluas  atau  menambah  populasi 

dan  sampel  penelitian  seperti  kabupaten/kota  se-Jawa dengan  periode 

pengamatan yang lebih panjang.  

2. Peneliti  berikutnya  sebaiknya  menggunakan  variabel  lain  yang dianggap 

mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  misalnya  besarnya transfer 

pemerintah Dana Bagi Hasil. 

3. Pemerintah  Daerah  diharapkan  agar  lebih  mengembangkan  potensi  dari sektor-

sektor  ekonomi  daerah  untuk  dapat meningkatkan  PAD  agar  lebih mandiri  

secara  finansial  dalam  mendanai  aktivitas  pemerintahan  dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

 

1. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas dan masih 

dan masih dapat dikembangkan lagi secara luas. 

2. Populasi penelitian ini hanya mencakup kota/kabupaten yang berada di Provinsi 

D.I.Yogyakarta, sehingga masih banyak Provinsi di Indonesia lainnya yang 

belum terwakili oleh penelitian ini. 

3. Literatul yang digunakan berupa jurnal dan buku sebagai pendukung masih 

minim, Tahun penelitian terbaru hanya 2015, dikarenakan data yang ada di Badan 

Pusat Statistik (BPS) hanya mempunyai data pertumbuhan ekonomi paling 

terbaru tahun 2015. 
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