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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Objek Penelitain  

1. Provinsi Jawa Tengah 

Jateng merupakan singkatan dari Jawa Tengah yang merupakan 

salah satu provinsi Indonesia yang ada di tengah Pulau Jawa. Semarang 

merupakan Ibu kota dari Jawa Tengah. Sebelah barat Provinsi ini berbatasan 

dengan Provinsi Jawa Barat, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta, timur berbatasan dengan Jawa Timur, dan 

utara dengan Laut Jawa. Wilayah ini memiliki luas 32.548 km
2
, atau sekitar 

28,94% dari luas pulau Jawa. Pulau Nusakambangan, serta Kepulauan 

Karimun Jawa di Laut Jawa merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. 

Daerah Istimewa Yogyakarta secara geografis dan budaya juga 

merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Dengan kebesaran luas 

wilayahnya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat budaya Jawa. Dan 

penduduk provinsi ini tidak hanya mayoritas suku Jawa, akan tetapi dari 

berbagai suku yang ada seperti suku Sunda di perbatasan Jawa Barat, suku 

Tionghoa Indonesia, Arab Indonesia dan India Indoneisa. Sehingga 

menjadikan provinsi ini memiliki kesamaan dengan provinsi Fujian di 

China. 
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Pembentukan provinsi Jawa Tengah bermula sejak zaman Hindia 

Belanda. Pada tahun 1905, Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan 

Pekalongan merupakan wilayah Jawa Tengah untuk pertama kalinya. 

Adapun Surakarta merupakan daerah swapraja kerajaan (vorstenland) yang 

memiliki dua wilayah yaitu, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, 

sama halnya dengan Yogyakarta. Dan setiap wilayah terdiri dari kabupaten-

kabupaten. Pada saat itu Tuban dan Bojonegoro masih merupakan wilayah 

Pati. 

Dan pada tahun 1905, diberlakukannya otonomi daerah yang 

kemudian menjadi penyebab dibentuknya Dewan Daerah. Pada saat yang 

sama Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang merupakan 

wilayah yang diberlakukannya otonomi daerah. Dan pada tahun 1930 

dibentuknya sebuah Dewan Provinsi guna menjalankan lajunya 

pemerintahan pada daerah otonom. Adapun skema pemeritahan daerah 

adalah dimulai dari provinsi yang kemudian memiliki beberapa karesidenan 

yang mencakup beberapa kabupaten dan kemudian dibagi menjadi beberapa 

daerah. Pada saat itu wilayah Pekalongan, Pati, Semarang, Banyumas, dan 

Kedu merupakan wilayah karasidenan Provinsi Jawa Tengah. 

Secara administrative, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 

kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintah kabupaten dan kota ini 

terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Otonomi daerah 

menyebabkan adanya pemindahan pusat pemerintahan dari kota ke wilayah 

yang lain, yaitu untuk wilayah Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang 
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ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), dan Kabupaten 

Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen). 

Ganjar Pranowo adalah gubernur yang memimpin Jawa Tengah saat 

ini. Tiga orang Sekretariat Daerah yang memimpin 9 biro, 19 dinas, 6 

kantor, 15 badan, serta 7 badan rumah sakit daerah ini merupakan struktur 

Pemerintah Daerah Jawa Tengah. 

Mengenai bentuk dataran permukaan bumi, daerah Jawa Tengah 

merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemiringan yang tinggi. Adapun 

dataran rendah berada di pantai utara Jawa. Dan kawasan yang memilki 

dataran rendah yang luas adalah Brebes, adapun Semarang hanya memiliki 

dataran rendah yang sempit.  

Provinsi Jawa Tengah memiliki pegunungan kapur yang terletak di 

sebelah timur Semarang hingga perbatasan Jawa Timur yaitu pegunungan 

Serayu yang memiliki lebar sekitar 30-50 km, dan berbatasan dengan 

Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng, Gunungn Prahu dan Gunung 

Ungaran. Cekungan yang dibentuk oleh pegunungan Serayu terletak di 

selatan provinsi Jawa Tengah. Dan bagian baratnya dibentuk oleh gunung 

Kabanaran yang berbatasan dengan zona depresi Bandung di Jawa Barat 

serta dipisahkan dari Zona Bogor oleh Depresi Majenang.  

Adapaun untuk bagian timurnya pegunungan Serayu terbentuk oleh 

antiklin Ajibarang yang terpotong oleh aliran sungai Serayu. Dan pada 

bagian timur Mandala Pegunungan Serayu Selatan terbentuk oleh kubah 
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Pegunungan Kulonprogo, yang terletak di antara Purworejo dan Sungai 

Progo. 

Dataran rendah yang sempit juga terdapat di pantai selatan Jawa 

Tengah, yamg memiliki lebar sekitar 10 – 25 km. Dari Yogyakarta hingga 

Cilacap terdapat bukit yang menurun terbentang sejajar dengan pantai. Dan 

adanya pegunungan kapur yang terletak di sebelah timur Yogyakarta yang 

terbentang hingga pantai selatan Jawa Timur. 

2. Daerah Istimewa Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang terbentuk akibat 

adanya gabungan wilayah antara Kesultanan Yogyakarta dengan Kadipaten 

Paku Alaman yang berada di Indonesia yang kemudian menjadi Daerah 

Istimewa. Provinsi Jawa Tengah dan Samudra Hindia merupakan batasan 

secara geografis, adapun posisi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di 

selatan Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki satu kotamadya 

dan empat kabupaten sehingga secara keseluruhan memiliki kecamatan 

sebanyak 78, desa atau kelurahan sebanyak 438. Dan daerah ini memiliki 

luas sebesar 3.185,80 km
2
. Tingkat kepadatan penduduk di daerah ini 

mencapai 1.084 jia per km
2
, dengan jumlah populasi sebanyak 3.452.390 

jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.705.404 orang, dan perempuan 

sebanyak 1.746.986 orang. 

DI Yogyakarta atau DIY merupakan singkatan dari Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang dianggap sangat panjang dalam hal penyebutannya. 

Karena pada dasarnya Daerah Istimewa Yogyakarta bukan hanya sekedar  
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Kota Yogyakarta melainkan terdiri dari empat kabupaten lainnya, 

naum kebanyakan orang sering menghubungkan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan Kota Yogyakarta sehingga penyebutannya berubah 

menjadi Jogja, Yogya, Yogyakarta, atau Jogjakarta. Provinsi ini merupakan 

salah satu provinsi dengan luas wilayah yang kecil, dan sama halnya dengan 

wilayah DKI Jakarta. Namun provinsi ini merupakan provinsi yang terkenal 

di Indonesia dan internasional setelah provinsi Bali sebagai provinsi yang 

memiliki tujuan wisata andalan dan juga banyak. Letak Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang strategis diapit oleh laut dan gunung merapi, menjadikan 

daerah ini sering mengalami bencana alam besar seperti pada 27 mei 2006 

bencana alam gempa bumi, bulan Oktober-November erupsi gunung 

merpai, dan juga 13 Februari 2014 mendapatkan ciptratan dari erupsi 

gunung Kelud Jawa Timur. 

Yogyakarta sebelum kemerdekaan Indonesia adalah sebuah daerah 

dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Kesultan Ngayogyakarta 

Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dan menjadikan daerah tersebut 

memiliki pemerintahannya sendiri. Sehingga pada saat itu Yogyakarta 

disebut dengan daerah yang berpemerintahan sendiri. Pada tahun 1755, 

Pengeran Mangkubumi adalah mendirikan Kesultanan Ngayogyakarta 

Hadiningrat, yang mana beliau memiliki gelar Sultang Hamengku Buwono 

I. Dan pada tahun 1813, Pengeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku 

Buwono II) mendirika Kadipaten Pangkualaman, yang mana beliau 

memiliki gelar Adipati Paku Alam I. 
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Pada saat penjajahan Belanda dalam kontrak politiknya, mengakui 

Kesultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan oleh pemerintahan Hindia 

Belanda dan diperbolehkan untuk mengatur segala kegiatan 

pemerintahannya. Kontrak Kesultanan tersebut tertuang pada tahun 1942 

dalam Staatsblaad Nomor 47, dan kontrak Pakualaman tertuang pada tahun 

1941 dalam Staatsblaad Nomor 577. Para penjajah Indonesia pada masa 

lalu seperti Belanda, Inggris, dan Jepang mengakui adanya kedua kerajaan 

tersebut serta kedua kerjaan tersebut mendapatkan pengakuan dari 

Internasional. Kedua kerjaan tersebut pada hakikatnya sudah siap untuk 

menjadi sebuah Negara sendiri yang merdeka beserta dengan sistem 

pemerintahan, pembagian wilayah dan penduduknya setelah Jepang 

meninggalkan Indonesia. 

Walaupun Daerah Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman sebelum 

Indonesia merdeka sudah diakui oleh pemerintahan Belanda, Inggris dan 

Jepang, akan tetapi pada saat proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah 

dideklarasikan, Sri Sultan Hamengkubuwanan IX dan Sri Paku ALam VIII 

tetap menyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman 

menjadi satu kerjaan yang disebut dengan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) dan juga tetap menjadi bagian dari wilayah Negara Republik 

Indonesia. Namun pemerintahan DIY tetap dipegang oleh Sri Sultan 

Hamengkubuwana IX dan Sri Paku Alam VIII dan selalu tunduk pada 

peraturan Republik Indonesia. Hal tersebut tertuang pada: 
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 Surat resmi yang yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia 

pada tanggal 19 Agustus 1945 yang berisi pernyataan pemberiaan 

kekuasaan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku 

Alam VIII. 

 Surat Perintah tertanggal 5 September 1945 yang diberikan kepada 

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku ALam VIII. 

 Surat Perintah tertanggal 30 Oktober 1945 yang diberikan kepada 

Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII. 

Seiring berjalannya waktu, pemerintahan RI menerbitkan Undang-

undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan 

Daerah, memutuskan bahwa DIY barganti keduduk dari daerah Otonom 

menjadi Provinsi. Setelah keputusan tersebut pembentukan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dilakukan dengan cara menerbitkan Undang-undang Nomor 3 

tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950. 

Bagian tengah-selatan Pulau Jawa adalah dimana DIY berada, secara 

geografis terletak pada 8
o
 30’ – 7

o
 20’ Lintang Selatan, dan 109

o
 40’ – 111

o
 

0’ Bujur Timur. Empat bentuk alam yang mengelilingi wilayah DIY, yaitu 

satuan fisiografi Gunungapi Merapi, Satuan fisiografi Pegunungan Seu atau 

Pegunungan Seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan 

fisiografi Dataran Rendah. 
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Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat perekonomian yang 

tinggi, hal tersebut diperoleh dari sektor Investasi, Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Pertanian, Ketahanan Pangan, 

Kehutanan, dan Perkebunana, Perikanan, dan Kelautan, Energi, dan Sumber 

Daya Mineral, serta Pariwisata. Adapun kondisi sosial budaya di Daerah 

Istimewa Yogyakarta antara lain meliputi kependudukan, tenaga kerja, dan 

transmigrasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan 

keagamaan. 

 

B. Analisa Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik ini 

ditujukan agar tidak terjadinya bias variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada tabel 4.1 menunjukkan hasil yang 

signifikan. Besarnya nilai Kolomogorov-Smirnov adalah 0,736 dan 

signifikansinya 0,650. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa data residual berdistribusi normal karena tingkat 

signifikansinya lebih besar dari 0,05. 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,49401564 

Most Extreme Differences 

Absolute ,104 

Positive ,104 

Negative -,050 

Kolmogorov-Smirnov Z ,736 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,650 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: data olahan 2018, output SPSS. 

b. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolonearitas pada tabel 4.2 menunjukkan 

bahwa nilai tolerance masing- masing variable independen tidak ada 

yang lebih kecil dari 0,10 yaitu variabel KMD memiliki nilai sebesar 

0,938 variabel KKD memiliki nilai sebesar 0,877 dan variabel inflasi 

memiliki nilai sebesar 0,933.  

Begitu juga nilai VIF masing-masing variable independen 

tidak ada yang lebih besar dari 10 yaitu variabel KMD memiliki nilai 

sebesar 1,067 variabel KKD memiliki nilai sebesar 1,140 dan 

variabel inflasi memiliki nilai sebesar 1,072. Maka dapat dinyatakan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model yang dipakai. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

KMD ,938 1,067 

KKD ,877 1,140 

INFLASI ,933 1,072 

Sumber: data olahan 2018, output SPSS. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas pada tabel 4.3 menunjukkan hasil 

yang signifikan. Hal ini dilihat dari probabilitas signifikansinya lebih 

besar dari 0,05 yaitu variabel KMD memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,424 variabel KKD memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,850 dan variabel inflasi memiliki nilai sebesar 0,687. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat dibuktikan bahwa tidak adanya 

heteroskedastisitas pada model regresi ini. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

1 

(Constant) ,730 

INFLASI ,687 

KMD ,424 

KKD ,850 

Sumber: data olahan 2018, output SPSS. 
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2. Analisis Data 

a. Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Model Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 

(Constant) 2,399 ,858 

KMD ,739 ,363 

KKD ,138 ,065 

INFLASI ,165 ,072 

Sumber: data olahan 2018, output SPSS. 

Hasil dari output pada regresi sebagai berikut: 

PDRB = 2,399 + 0,739 KMD + 0,138 KKD + 0,165 INFLASI+ e 

Persamaan regresi linier berganda dilakukan untuk 

kemandirian daerah, kinerja keuangan daerah, inflasi secara simultan 

maupun parsial terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi (PDRB) 

yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti. 

 

1) Konstanta (b) sebesar 2,399 menunjukkan bahwa nilai Y 

(pertumbuhan ekonomi/PDRB) akan bernilai 2,399 apabila setiap 

variable independen memiliki nilai 0. 

2) Koefisien regresi pada variable kemandirian daerah sebesar 0,739 

sehingga apabila terjadi kenaikan kemandirian daerah sebesar 

satu satuan, maka akan diikuti peningkatan peringkat sebesar 

0,739 dengan asumsi bahwa semua variable independen lainnya 

konstan. 
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3) Koefisien regresi untuk variable kinerja kuangan daerah adalah 

sebesar 0,138 sehingga apabila terjadi kenaikan kinerja keuangan 

daerah sebesar satu satuan, maka akan diikuti peningkatan sebesar 

0,138 dengan asumsi bahwa semua variable independen lainnya 

konstan. 

4) Koefisien regresi untuk variable inflasi adalah 0,165 sehingga 

apabila terjadi kenaikan inflasi sebesar satu satuan, maka akan 

diikuti kenaikan peringkat sebesar 0,165 dengan asumsi bahwa 

semua variable independen lainnya konstan. 

 

b. Koefisien Determinasi 

Dari hasil output dapat dilihat pada tabel 4.5 menunjukkan 

nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,201 yang berarti 

20,1% variable dependen pertumbuhan ekonomi (PDRB) dapat 

dijelaskan oleh variable independen (kemandirian daerah, kinerja 

keuangan daerah, dan inflasi) sedangkan 79,9% dijelaskan oleh 

variable yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 4.5 Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,500
a
 ,250 ,201 ,50987 

a. Predictors: (Constant), INFLASI, KMD, KKD 

b. Dependent Variable: PDRB 

Sumber: data olahan 2018, output SPSS. 
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c. Uji Signifikansi Simultan 

Dari hasil analisis regresi pada tebel 4.6 dapat diketahui 

bahwa variable independen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variable dependen. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan nilai F hitung sebesar 5,113 dan nilai signifikansi (sig) 

sebesar 0,004. Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

pertumbuhan ekonomi (PDRB) atau dapat dikatakan bahwa 

kemandirian daerah, kinerja keuangan daerah, dan inflasi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daearah  

(PDRB) karena nilai signifikansi (sig) variabel penelitian ini 

lebih kecil dari 0,05. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi Simultan 

Model F Sig. 

1 

Regression 5,113 ,004
b
 

Residual   

Total   

Sumber: data olahan 2018, output SPSS. 

C. Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2,399 ,858  2,797 ,008   

KMD ,739 ,363 ,269 2,038 ,047 ,938 1,067 

KKD ,138 ,065 ,289 2,120 ,039 ,877 1,140 

INFLASI ,165 ,072 ,303 2,292 ,027 ,933 1,072 

a. Dependent Variable: PDRB 
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Dari hasil uji t, satu variabel dependen memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap variable independen dengan membandingkan nilai probabilitas 

signifikansi pada table hasil perhitungan α  =  5%. Satu variable independen 

berpengaruh secara signifikan jika nilai signifikansi hasil perhitungan lebih kecil 

dari 0,05 (α = 5% tingkat signifikan). Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.7 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Uji hipotesis H1  

Dari output hasil Uji t pada tabel 4.7 dilihat bahwa nilai t dari 

kemandirian daerah sebesar 2,038 dan nilai signifikansi sebesar 0, 047. 

Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α = 5%), maka nilai tersebut 

dapat membuktikan bahwa H1 diterima. Dan hipotesis pertama yang 

menyatakan “Kemandirian daerah mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB)” diterima. 

2) Uji hipotesis H2  

Dari output hasil Uji t pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai t dari 

kinerja keuangan daerah sebesar 2,120 dan nilai signifikansi sebesar 0, 

039. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (α = 5%), maka nilai 

tersebut dapat membuktikan bahwa H2 diterima. Dan hipotesis kedua yang 

menyatakan “Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB)” diterima. 

3) Uji hipotesis H3  

Dari output hasi Uji t pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai t dari 

inflasi sebesar 2,292 dan nilai signifikansi sebesar 0,027. Karena nilai 
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signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α = 5%), maka nilai tersebut dapat 

membuktikan bahwa H3 diterima. Dan hipotesis ketiga yang menyatakan 

inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah (PDRB) diterima. 

 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Daerah (PDRB). 

Pembiayaan kegiatan pemerintah secara mandiri, melakukan 

pembangunan, serta pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada 

masyarkat dengan menggunakan potensi daerah yang dimiliki merupakan 

bentuk dari kemampuan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini 

yang menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini berarti H1 diterima dengan nilai 

signifikansi 0,047 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan Hafidh (2013) dan Nurhayati (2015) 

yang menyatakan bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah.  

Hasil tersebut dikarenakan kemampuan daerah dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki serta potensi-potensi daerahnya secara hati-hati 

khususnya melalui pendapatan asli daerah. Yang mana jika pendapatan asli 

daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan 

lebih besar. Dan dengan keadaan tersebut, pemerintah daerah mampu dalam 
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membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan di 

daerah tersebut. Sehingga terciptalah keadaan yang merupakan gambaran 

kemandirian suatu daerah. Jadi, tingginya kemandirian suatu daerah, akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. 

Namun berbeda dengan hasil temuan Risyanto (2015) yang 

menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena suatu daerah masih 

sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari luar pendapatan 

asli daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. 

 

2. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Daerah (PDRB). 

Kinerja keuangan daerah atau derajat desentralisasi fiskal adalah 

kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli 

daerah guna membiayai pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian ini 

yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini berarti H2 diterima dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Hafidh (2013) dan 

Risyanto (2015) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dalam 

keadaan baik. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan 
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gambaran dari baik kinerja keuangan daerah tersebut. Hal ini disebabkan 

karena penggunaan dana yang dimiliki daerah dalam membangun atau 

mengembangkan daerah tersebut secara tidak langsung akan membuka 

lapangan pekerjaan. Dan dana yang digunakan dalam pembangunan akan 

dibayarkan kepada para pekerja (masyarakat), hal ini akan meningkatkan 

pendapatan setiap orang di daerah tersebut. Sehingga akan mempengaruhi 

kegiatan ekonomi di suatu daerah. Dan hal tersebut dapat menyebabkan 

terjadinya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.  

Namun berbeda dengan hasil temuan Febiandani dan Suseno (2016) 

yang menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena pemerintahan 

daerah masih belum memiliki pendapatan yang besar dalam menopang 

pembangunan daerah, serta pemerintah daerah sangat tergantung pada 

sumber keuangan yang berasal dari pemerintahan pusat (Ibu Kota). 

 

3. Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB). 

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa inflasi 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini berarti 

H3 diterima dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 lebih kecil dari 0,05. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Affan (2017) dan Susanto (2014) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan 

daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 
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Hal ini membuktikan bahwa inflasi yang meningkat namun relatif 

stabil akan memengaruhi kemampuan industri, pemerintah dan masyarakat 

untuk leibh mampu dalam memenuhi kebutuhannya sehingga akan 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan perekonomian. 

Dan keadaan inflasi yang meningkat juga tidak mempengaruhi kebiasaan 

masyarakat yang konsumtif. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang 

mereka peroleh masih relatif tinggi. Sehingga daya beli masyarakt stabil dan 

pertumbuhan ekonomi juga relatif stabil. 

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan 

(kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan 

(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or 

service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama 

lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank 

Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara 

dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah 

(Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), 

kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll. 

Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat 

adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh 

membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi 

dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar 

atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa 

mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi 
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tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian 

menyebabkan produksi meningkat. 

Inflasi tidak selalu memiliki dampak negative terhadap pertumbuhan 

ekonomi, tetapi inflasi juga memiliki dampak yang positif yaitu dapat 

meningkatkan hasil produksi. Dengan kenaikan harga yang terjadi maka 

para pengusaha akan berusaha menaikkan produksi mereka, dengan 

meningkatnya hasil produksi maka kemungkinan akan banyak lapangan 

kerja baru dan secara tidak langsung akan berdampak bagi pertumbuhan 

ekonomi. 

Namun berbeda dengan hasil temuan Ardiansyah (2017) dan 

Septiani dkk (2016) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan hal tersebut 

menunjukkan bahwa jika inflasi naik maka pertumbuhan ekonomi akan 

turun dan sebaliknya jika inflasi turun maka pertumbuhan ekonomi akan 

naik. 

 

 


