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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMABAHASAN 

 

A. Uji Kualitas Data 

1. Uji Multikolineritas 

Multikolinieritas adalah adanya hubugan antara variabel independen di 

dalam model regresi. Pada tahap uji ini di gunakan untuk melihat ada 

tindaknya hubungan linier antar variabel bebas dalam model. Untuk dapat 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier pada masing-masing variabel 

bebas dapat di lihat dari besarnya nilai koefisien korelasi dengan batasan 

toleransi sebesar 0,8. Jika nilai korelasi masing masing variabel lebih besar 

dari 0,8 maka terdapat multikolineritas. 

Tabel 5.1 

Hasil Uji Multikoliniearitas 

 LOG(PAD) LOG(PP) LOG(PDRB) JP 

LOG(PAD) 1.000000 0.711652 0.473324 0.062423 

LOG(PP) 0.711652 1.000000 0.727355 0.001538 

LOG (PDRB) 0.473324 0.727355 1.000000 -0.042397 

JP 0.062423 0.001538 -0.042397 1.000000 

Sumber : Hasil pengolahan data panel menggunkan program Eviews7. 

Berdasarkan tabel 5.1 tidak adanya koefisien korelasi yang melebihi 

besar 0,8. Berarti dapat di simpulkan bahwa variabel-variabel diatas tidak 

mendapatkan masalah multikolinieritas antar variabel. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Mendeteksi masalah heteroskedastisitas dalam dalam data panel di 

gunakan uji park, nilai probabilitas dari semua variabel independen tidak 

signifikan pada tingkat 5%. Keadaan ini menunjukan bahwa adanya varianbel 
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yang sama atau terjadi homoskedatisitas antar nilai-nilai variabel dipenden  

dengan  residual setiap variabel itu sendiri (Var Ui =   
 ). berikut ini hasil uji 

heteroskedastisitas  : 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Prob. 

C 0.6205 

LOG(PP) 0.4238 

LOG(PDRB) 0.6227 

JP 0.7437 
Sumber : Hasil pengolahan data panel menggunkan program Eviews7. 

Keterangan: 

C  : Kostanta dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

PP  : Pengeluaran Pemerintah 

PDRB : Produk Pomestik Regional Buto 

JP  : Jumlah penduduk 

 

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas nilai dari probabilitas/signifikan semua 

variabel dalam penelitian ini menunjukan hasil lebih besar sari 5% (> 0.05), 

maka data regresi di atas tidak terkena penyakit heterokedastisitas . 

B. Analisis Model Terbaik 

Analisis model data  panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat di 

gunaka antara lain pendekatan kuadran kecil (ordinary/pooled least 

squer),pendekatan efek tetap (fixed effect) dan pendekatan efek acak (random 

effek ). 
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1. Uji Chow 

Dalam pengujian Uji Chow data panel determinasi menggunakan efek 

spesifikasi fixed. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model 

menggunakan fixed effect atau common effect. 

H0: model yang digunakan Common Effect 

H1: model yang digunakan Fixed Effect 

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari α = 5% maka H0 

ditolak. Sehingga, model menggunakan fixed effect. Hasil dari estimasi 

menggunakan efek spesifikasi  fixed adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f. Prob. 

 

Cross-section F 

 

68.192342 (6,60) 0.0000 

  Sumber: Hasil pengolahan data panel  

Dari tabel 5.3 hasil dari uji chow yang di lakukan menunjukan hasil 

probabilitas chi-square sebesar 0.0000 kurang dari 0,05 sehingga H0 di tolak 

dan H1 terima dengan demikian pada penelitian ini model fixed 

effectmerupakan model terbaik yang di gunakan dala penelitian ini. 

2. Uji Husman 

Uji husman dilakukan untuk mengetahui apakan Random effect model 

lebih baik dengan  fixed effect model . 

H0: model yang digunakan Random Effect 

H1: model yang digunakan Fixed Effect 
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Apabila probabititas chi-square lebih besar dari α = 5% maka sebaiknya 

model menggunakan random effect. Hasil estimasi menggunakan efek 

spesifikasi random adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Husman 

Test Summary Chi-sq.statistic Chi-sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 117.645833 3 0.0000 

Sumber: Hasil pengolahan data panel 

Dari tabel 5.4 hasil dari uji husman menunjukan probabilitas chi-square 

sebesar 0.0000 artinya lebih kecil dari α = 0,05, dapar di simpulakan bahwa 

fixed effect lebih baik digunakan sebagai model dalam penelitian ini.  

C. Hasil Regresi 

Hasil regersi dari tiga model yaitu: common effek, Random Effect dan fixed 

effect yang digunkan untuk menganalisis adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.5 

Hasil Estimasi Common effect, Random Effect, dan Fixed effect. 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Model 

Common 

Effect 
Fixed Effect Random Effect 

Konstanta 2.397491 -36.44540 -9.7985790 

Log(PP) 0.780347*** 

(0.126748) 

0.219570** 

(0.083826) 

0.648682*** 

(0.060898) 

Log(PDRB) 0.049515* 

(0.105469) 

2.769295*** 

(0.272276) 

0.758012*** 

(0.152485) 

Jumlah 

Penduduk 

0.017685* 

(0.024257) 

0.009983 

(0.3019) 

0.025941 

(0.010229)** 

R2 0.491810 0.928616 0.700855 

Fstatistik 23.25864 100.7360 54.88580 

Probabilitas 0.000000 0.000000 0.000000 
Keterangan:***Signifikan di tingkat 1% , ** signifikan 5% dan * signifikan 10% 



73 
 

D. Hasil Estimasi Model Data Panel 

Setelah melakukan pengujian statistik dimana pengujian model mana yang 

paling tepat  dalam penelitian ini, maka di simpulkan bahwa model Fixed effect 

yang digunakan, menggunakan pendekatan model data panel yang hanya 

mengkombinasi data time series dan cross section. Model ini tidak diperhatikan 

dimensi individu sehingga di asumsikan bahwa prilaku data Kabupaten/ kota 

sama dalam kurun waktu tertentu. 

Berikut ini hasil estimasi data di 7 Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan 

Pekalongan Selama periode  2005-2014. 

Tabel 5.6 

Hasil Estimasi fixed effect 

Variaben Dependen :Pendaptan asli Daerah 
Model 

Fixed Effect 

Konstanta -36.44540 

Standar error 3.433866 

T-statistik -10.62352 

Probabilitas 0.0000 

Pengeluaran Pemerintah 0.219570 

Standar error 0.083826 

T-statistik 2.619363 

Probabilitas 0.0111 

PDRB 2.769295 

Standar error 0.272276 

T-statistik 10.17090 

Probabilitas 0.0000 

Jumlah Penduduk 0.009983 

Standar error 0.009587 

T-statistik 1.041300 

Probabilitas 0.3019 

R
2 0.928618 

F-Statistik 100.7360 

Prob(F-statistik) 0.000000 

DurbinWatson stat 1.013027 
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Dari Hasil  Regresi di atas, maka dapat di buat model analisis data panel 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Eks- 

Karesidenan Pekalongan dengan Persamaan regresi sebagai berikut : 

    (   )           (  )         (    )                 

Log PAD =-36.44540+0.219567log(PP)it+2.769295log(PDRB)it 

+0.00993 JPit 

Keterangan : 

Log PAD  = Pendaptan Asli daerah 

β0  = Konstanta 

β123  =  Koefisien variabel  

Log PP  = Pengeluaran Pemerintah 

Log PDRB = Pendapatan Regional Bruto 

JP  = Jumlah Pendududuk 

I  = Kabupaten/Kota 

t  = Periode waktu 

εt  = Error Term 

 

Adapun hasil dari estimasi diatas, dapat dibuat model panel terhadap 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota 

Eks- Karesidenan Pekalongan: 

PAD Kabupaten Batang = -0.123978 (efek wilayah)-36.44540 + 0.219570 

log(PP Kab Batang ) + 2.769295 log(PDRB 

Kab atang) + 0.009983 JP Kab Batang  

PAD Kabupaten 

Pekalongan 

 

= 

-0.089168 (efek wilayah) 0.219570 log(PP Kab 

Pekalongan ) + 2.769295 log(PDRB Kab 

Pekalongan) + 0.009983 JP Kab Pekalongan 
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PAD Kota Pekalongan = 1.796812 (efek wilayah) 0.219570 log(PP Kota 

Pekalongan ) + 2.769295 log(PDRB Kota 

Peklaongan) + 0.009983 JP Kota Pekalongan 

PAD Kabupaten 

Pemalang 

= -0.189410 (efek wilayah) 0.219570 log(PP Kab 

Pemalang ) + 2.769295 log(PDRB Kab 

Pemalang) + 0.009983 JP Kab Pemalang 

PAD Kabupaten Tegal = -1.009304 (efek wilayah) 0.219570 log(PP Kab 

Tegal ) + 2.769295 log(PDRB Kab Tegal ) + 

0.009983 JP Kab Tegal 

PAD kota Tegal = 1.499982 (efek wilayah) 0.219570 log(PP Kota 

Tegal ) + 2.769295 log(PDRB KotaTegal ) + 

0.009983 JP Kota Tegal 

PAD Kabupaten Brebes = -18.84934 (efek wilayah)0.219570 log(PP Kab 

Brebes) + 2.769295 log(PDRB Kab Brebes ) + 

0.009983 JP Kab Brebes 

Pada model estimasi diatas terdapat bahwa adanya pengaruh cross section 

yang berbeda disetiap Kabupaten/Kota yang ada di Eks-Karesidenan 

Pekalongan terhadap Perolehan Pendapatan Aslli Daerah (PAD). Berdasarkan 

hasil regresi di simpulkan bahwa kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, 

kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, 

Kabupaten Brebes memiliki pengaruh wilayah operasional atau efek Cross 

section yang bernilai positif  dan tertinggi ada kota Pekalongan dengan nilai 

cross section sebesar 1.796812, setelah itu ada Kota Tegal dengan nilai sebesar 

1.499982, selanjutnya ada juga yg berniali negative ada kabupaten batang 

dengan nilai sebesar-0.123978, kabupaten Pekalongan -0.089168, kabupaten 
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Pemalang -0.189410, kabupaten Tegal-1.009304 dan yang terakhir ada 

kabupaten Brebes sebesar-1.884939. 

E. Uji Statistik 

Uji statistik dalam penelitian ini meliputi determinasi (R
2
), uji signifikasi 

bersama-sama (Uji Statistik F) dan uji signifikasi parameter individual (Uji 

Statistik T). 

1. Uji determinasi (R
2
) 

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui prosentase 

kemampuan model dari variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen.Nilai koefisien determinan ditunjukan dengan angka anatara nol 

sampai satu.Dapat di artikan jika nilai determinana kecil menunjukan 

kemampuan varaibel-variabel independen terhdap variabel dependen 

terbatas.Sedangkan nilai yang mendekati satu menunjukan bahwa variabel-

variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang di butuhkan 

untuk memprediksi variabel dependen. 

Dari hasil pengujian data Pengeluaran Pemerintah, produk domestik 

regionl bruto (PDRB), dan jumlah penduduk terhadap Pendaptan asli daerah 

(PAD) di Kabupeten/Kota Eks-Karisedenan Pekalongan periode 2005-2014 

diperoleh dari nilai R
2
sebesar 0,92. Dengan demikian menunjukan secara 

statistik 92 persen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi 

oleh pengeluaran pemerintah, PDRB dan jumlah penduduk. Sedangkan 8 

persendari tersebut penerimaan pendaptan asli daerah di pengaruhi oleh 

Variabel yang lain. 
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2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji Statistik F menunjukan apakah ada variabel bebas yang dimasukan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama  terhadap variabel 

terkait ( Imam al-ghozali, 2006). 

Maksudnya di mana uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antar variabel-vriabel besar secara keseluruhan. Asli Daerah 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalonganmenunjukan Hasil regresi 

menunjukan bahwa Pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), dan jumlah penduduk terhadap penerimaan Pendapatan hasil 

dari nilai probabilitas F-statistik sebear 0.000000 dimana signifikan α = 1% 

artinya variabel-variabel independen (pengeluaran pemerintah, PDRB, jumlah 

penduduk) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (PAD) . 

3. Uji T 

Uji T bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. 

Tabel 5.7 

 Hasil Uji  t- statistik 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Prob. 

Standar 

Prob. 

Pengeluaran Pemerintah 0.219570 0.0111 5% 

PDRB 2.769295 0.0000 1 % 

Jumlah penduduk 0.009983 0.3019 >5% 
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 Menurut Tabel 5.7 pengujian untuk mengetahui apaka variabel independe 

(pengeluaran pemerintah, PDRB dan Jumlah Penduduk) mempunyai hubungan 

terhadap Variabel dependen PAD. 

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan 

Variabel Pengeluaran Pemerintah memiliki probabilitas sebesar 

0,0111 signifikan pada α = 5% maka variabel pengeluaran pemerintah 

berpengaruh positif  dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Pengeluran pemerintah 

mempunyai koefisien sebesar 0.219570 yang artinya apabila ada kenaikan 

dari variabel pengeluaran pemerintah 1 persen akan meningkatkan PAD 

sebesar 0.219570 persen. 

2. Pengaruh PDRB terhadap Pendaptan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-

Karesidenan Pekalongan. 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5.7 menunjukan  bahwa  

variabel PDRB memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 signifikan di  α 

= 1% dengan demikian variabel produk domestik regional bruto 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. dan nilai koefisien nilai regersi untuk variabel produk dometik 

regional bruto sebesar 2.769295 dengan artian jika ada kenaikan variabel 

Produk domestik regional bruto sebesar 1 persen akan menaikan 

Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.76 persen. 
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3. Pengeruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Dari hasil statistik di atas menunjukan bahwa variabel Jumlah 

penduduk memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3019 > 5% dengan artian 

jumlah penduduk tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD. 

memiliki koefisien sebesar 0.009983 dengan artian apabila adanya 

kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah sebesar 0.009983. 

F. Pembahasan 

1. Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan 

Pekalongan. 

Nilai Koefisien Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di karesidenan 

Eks-Karesidenan Pekalongan sebesar 0.219570 dengan nilai probabilitas 

0.0111. ini berarti bila ada kenaikan Pengeluran Pemerintah sebesar 1% maka 

akan diikuti dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.219570 atau 

sebesar 0,21% hal ini menunjukan bahwa Pengeluaran Pemerintah 

Berpengaruh Postif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah Eks-

Karesidenan Pekalongan. 

 Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan perkapita 

meningkat, secara relative meningkatkan  pengeluaran, Didukung dengan teori 

dari Peacock dan Wiseman bahwa pemerintah memiliki peran sebagai 

katalisator dan fasilitator sehingga membutuhkan anggaran belanja untuk 

melaksakan pembangunan. Anggaran yang dikeluarkan tersebut digunakan 



80 
 

untuk administrasi pembangunan maupun kegiatan pembangunan. Semakin 

besar pegeluaran yang digunakan untuk kegiatan pembangunan maka akan 

mendorong meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila kegiatan 

ekonomi masyarakat meningkat maka akan meningkatkan pula aliran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Hasil penelitian ini di dukung (santoso dan rahayu, 2005)  Dalam Jurnal 

“Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya 

dalam Pelaksanaan Otoomi daerah “menerangka bahwa pengeluaran 

pemerintah dalam membeli barang ataupun jasa yang digunakan untuk 

pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pendukung. dimana belanja-

belanja tersebut dapat meningkatkan pengeluaran agregat dan dapat 

meningkatkan kegiatan ekononomi. Ini dipertegas (Datuk Indra, 2012) 

Peningkatan Pengeluran Pemerintah mempunyai efek multiplier terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah  dari pajak dan retribusi daerah melalui 

Pembanguanan sekolah, sarana kesehatan dan sarana infrastuktur, sehingga 

pengeluaran pemerintah akan berpengaruh positif terhadap pendaptan asli 

daerah.  

Dengan adanya Pengeluaran pemerintah yang di gunakan untuk 

membangun Fasilitas, maka masyarakat dapat menggunakanya dan merasa 

aman dan nyaman sehingga menimbulkan meningkatkan produktivitas 

Masyarakat dan Investor di daerah, meningkatkan perekonomian daerah, 

dengan demikan pemerintah menetapkan pajak, serta retribusi yang mengalir 

menambah Pendapatan asli daerah  



81 
 

Hasil penelitian  selajan dengan penelitian terdahulu menurut Yulia 

florentina ema 2013” Analisi faktor yang mepengaruhi Pendapatan Asli 

Daerah di kabupaten Kapuas hulus provinsi Kalimantan barat 1995-2010” 

dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah 

berpengaruh secara siginifikan terhadap variabel pendaptan asli daerah di 

Kabupaten Kapuas Hulu, Yustian Febriani “Anlisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah studi kasus Kabupaten Se-Eks 

Karesidenan Pati” bahwa Pengelauran Pemerintah Berpengaruh Positif terdap 

Pendapatan Asli Daerah. 

Dengan demikian  Hipotesis “Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh 

Positif dan Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota Di 

Eks-Karesidenan Pekalongan” Dapat di terima 

2. Produk Domestik Regional Bruto PDRB di Kabupaten/Kota Eks-

Karesidenan Pekalongan 

Nilai Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/ 

Kota di karisienan Eks-Karesidenan Pekalongan sebesar 2.769295 dengan 

nilai probabilitas 0.0000 siginfikan. Ini menunjukan bahwa PDRB 

berpengaruh terhdap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain itu juga berarti bila 

ada kenaikan Produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 1 persen  maka 

akan diikuti  dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.769295 atau 

sebesar 2.76 persen, ini menunjukan bahwa adanya Pengaruh Produk 

Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten/Kota 

Eks-Karesidenan Pekalongan. 
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Hubungan Produk Domestik Regional Bruto  dengan Pendapatan Asli 

Daerah Merupakan Hubungan yang fungsional karena PDRB merupakan 

Fungsi Dari PAD. Meningkatnya PDRB makan Menambah Penerimaan 

Pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayayai berbagai macam 

program pembangunan, selanjutnya akan meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat, sehingga di diharapakan masyarakat dapat meningkatkan 

produktifitasnya (Santoso dan Rahayu :2005). 

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dapat di tandai dengan 

semakin tumbuhnya tingkat PDRB dari tahun-ketahunya dan pertambahan 

PDRB akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada wilayah 

tertentu, ilustrasinya jika adanya kenaikan di salah satu sektor industri akan 

meningkatkan nilai pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu komponen 

PAD  akan mengalami keniakan juga. Salain itu juga ada indikasi yang lain 

dapat dilihat, ketika adanya kenaikkan PDRB dalam suatu wilayah berarti ada 

kenikan pendapatan seseorang yang menyebabkan meningkatkan kemampuan 

daya beli individu sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 

(Kusrini,2015). 

Peralihan sektor perekonomian dari pertanian ke sektor industri 

pengolahan yang ada di beberapa Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan 

Pekalongan mulai dari tahun 2010 sampai 2014 yaitu: Kabupaten Pekalongan, 

Kabupaten Tegal, dan Brebes. Pada tahun 2010 Sektor industri 

menyumbangkan 10-15 persen dalam PDRB dan terus mengalami 
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peningkatan setiap tahunya tahun 2014 sektot industri pengolahan 

menyumbangkan  25-30 persen terhadap PDRB. 

Adanya Kenaiakan di bidang Indutri pengolahan Pada beberapa 

Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan, ini menggabarkan Adanya 

peningkatan pendapatan seseorang yang menjadikan kemampuan  membayar 

pajak menjadi meningkat dan menabah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

PDRB secara kostan akan memberian dampak langsung pada 

perolehan pendapatan pemerintah, dengan cara peningkatan tarif pajak yang 

tetapakn oleh pemerintah daerah untuk kalangan perusahaan (iwan,2014). 

Hasil Penelitian ini di dukung Ema Yuliana flonesia (2012) PDRB 

merupakan faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, dimana 

adanya Peningkatan PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak 

daerah. Dengan artian adanya peningkatan peningkatan pendapatan perkapita 

masyarakat akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak 

dan berbagai pungutan lainya, dengan demikan adanya peningktan Pajak 

daerah ini menjadikan kenaikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui 

pajak. Peningkatan penerimaan penerimaan pemerintah dari Pendapatan Asli 

Daerah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat, yang nantinya diharapkan akan meningkatkan produktivitas 

masyarakat. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ema Yuliana Florentina dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Hulus Provinsi Kalimantan 
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Barat”, Datu k, Indra 2012 “Analisi Faktor yang mempengaruhi Pendapatan 

Asli Daerah di Makasar”  dan Dyah Kusrini 2015 “Pengaruh Belanja 

Langsung, Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah Penduduk”yang 

menyatakan bawa PDRB mempunyai  berpengaruh positif dan Signifikan 

terhadap Pendaptan Asli daerah. 

Dengan Demikian Hipotesis yang Berbunyi tentang “Diduga Produk 

Dometik Regional Bruto Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan” 

Dapat diterima. 

3. Jumlah Peduduk di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan 

Nilai Koefisien Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di karisienan Eks-

Karesidenan Pekalongan dengan nilai koefisien sebesar 0.009983 dengan nilai 

probabilitas 0.3019 ini. Dimana nilai signifikansi 0.3019 > 0.05, ini 

menunjukan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pemalang. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang 

mempunyai hasil bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah. Penelitian dari “Adi Haryanto (2014) dalam penelitian 

yang berjudul “Studi tentang  Pertumbuhan Ekonomi ,Belanja Langsung 

Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan asli Daerah 

pada satu wilayah penggabungan Wilayah Gerbangkertosusilo”, penelitian 

oleh Diyah Kusrini(2015), Yustina Febriani (2016) yang menyatakan bahwa 

jumlah penduduk  belum berpengaruh dengan pendapatan asli daerah. 
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Menurut Adi Haryanto Ada beberapa indikator yang menyebabkan 

jumlah penduduk tidak berpengaruh dengan pendapatan  asli daerah adalah 

komposisi jumlah penduduk usia tidak produktif hampir sama dengan 

penduduk pada usia produktif yang bekerja. Usia produktif dalam konteks ini 

yaitu penduduk dengan usia kerja di bawah 15 tahun dan penduduk dengan 

kategori bukan angkatan kerja yang terdiri dari iburumah tangga, orang cacat, 

anak sekolah maha siswa serta pengangguran. 

Jumlah penduduk belum berpengaruh terhadap PAD di 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan. Salah satu penyebabnya adalah jumlah 

peduduk Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan sebesar 6.620.419 juta 

jiwa dengan presentasi 50.36 persen bekerja di sektor pertanian, sektor 

industri perdaganagn dan masing-masing sebesar 29.76 persen 19,70 persen  

jumlah penduduk yang masih tergantung pada sektor pertania atau banyaknya  

jumlah penduduk yang mata pencaharian yang utama bertani, dimana sektor 

pertania mempunyai sumangsih yang kecil terhap PAD. 

Kondisi Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan sedanng 

mengalami peralihan sektor pertanian ke sektor industri yang terjadi sejak 

tahun 2010, dalam peralihan stuktur perekonomian dari pertanian ada 

beberapa masyakat yang tidak dapat masuk bekerja di sektor industri karena 

keahlian yang berbeda, dimana sektor pertania masih tradisoal, berbeda 

dengan industri harus mempunyai keahlian terentu untuk dapat bekerja 

didalamnya, perubahan stuktur ekonomi menjadikan atau teciptanya 
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Pengangguran. Dapat dilihat dari tingkat Pengangguran terbuka pada 

Kabupaten dan kota Eks-Karesidenan Pekalongan sebagai berikut 

Tabel 5.8 

Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan 

Pekalongan tahun 2010-2013 (persen) 

No Kabupaten/Kota 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 

1 Kabupaten Batang 6,48 6,66 5,88 7,02 

2 Kabupeten Pekalongan 4,04 6,91 5,08 4,78 

3 Kota Pekalongan 7,00 8,06 7,67 5,28 

4 Kabupaten Pemalang 11,45 7,37 4,85 6.48 

5 Kabupaten Tegal 7,48 10,59 6,12 6.89 

6 Kota Tegal 14,22 9,77 8,73 9,32 

7 Kabupaten Brebes 8,21 11,08 8,22 9,21 
 Sumber: Badan Pust Statistik Jawa Tengah 

Dapat di lihat pada Tabel 5.1 merupakan tingkat pengangguran yang 

ada Kabupaten dan Kota Eks-Karesidenan Pekalongan di mana tingkat 

pengangguran Daerah berbeda-beda dan mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2010 Kota Tegal merupakan Kota dengan tingkat pengangguran tertinggi 

sebesar 14,22 persen, di posisi kedua ada Kabupaten Pemalang dengan tingkat 

pengangguran sebesar 11,45 persen, selanjutnya ada Kabupaten Brebes 

sebesar 8,21 , Kabupaten Tegal  sebesar 7,48 persen, Kota pekalongan sebesar 

7,00 persen , kabupaten Batang 6,66 persen dan yang paling rendah tingkat 

pengangguranya adalah Kabupaten Pekalongan dengan besr 4,04 persen. Pada 

tahun 2011 terjadi pengingkatan pengangguran Kabupaten/Kota Eks-

Karesidenan Pekalongan. Dimana Kabupaten Brebes mengalami peningkatan 

pengangguran dari tahun 2010 yang awalnya 8,21 menjadi 11,08 persen, 

selanjutnya ada Kabupaten Tegal pada tahun 2010 sebesar 7,37 menjadi  

sebesar 10,59 persen Kota Pekalongan pada tahun 2010 awalnya 7,00  menjadi 
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8,06 persen, Kabupaten Pekalongan 6,91 persen, Kabupaten Batang dengan 

tingkat pengangguran sebesar 6,66 persen, ada pula beberapa kota yang 

tingkat pengangguranya mengalami penurunan yaitu Kabupaten Pemalang 

sebesar 7,37 dan Kota tegal sebesar 9,77 persen. Pada tahu 2012 tingkat 

pengangguran  sempat mengalami penuruna dimana pada tahun ini merupakan 

tahun terrendah tingkat penganggurnya. sedangkan pada tahun 2013  tingkat 

pengangguran mulai mengalami peningkatan lagi. 

Penelitian ini selajan dengan penelitian yang di lakukan Oleh Yustina 

Febriani dengan judul penelitian berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pendapatan Asli daerah di Kabupaten-Kabupaten Eks Karesidenan Pati. 

Menyatakan Bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh tehadap Pendapatan 

Asli Daerah, dimana walaupu angka jumlah penduduk yang bekerja 

mengingkat namun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk semakin 

lama semakin meningkat maka tidak dapat di pungkiri bahwa angka 

pengangguran juga akan meningkat. Idikator lain yang menyebabkan tidak 

berpengaruhnya adalah semikin tinggi jenjang pendidikan semakin sulit untuk 

di jangkau artinya adanya penurunan angka partisipasi sekolah cenderung 

menurun sejalan meningkatnya umur penduduk. Pada usia Sekolah Dasar, 

angka partisipasi sekolahnya banyak di bandingkan dengan Partisipasi 

penduduk yang bersekolah di SMP dan semakin menurun kejengang yang 

lebih tinggi. Ini menunjukan adanya penurunan kualitas Sumber Daya 

Manusia di Kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan.  
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Jumlah penduduk yang besar merupakan suatu yang patut disyukuri 

karena penduduk di pandang sebagai asset modal dalam dasar pembangunan 

tetapi dapat juga sebagai beban dari pembangunan itu sendiri. Di anggap 

sebagai asset modal apabila dapat meningkatkan kualitas ataupun memiliki 

keahlian, keterampilan sehingga akan meningkatkan hasil produksi. Dan 

jumlah penduduk yang besar dengan kualitas kerja yang rendah dengan ini 

hanya menjadi beban di mana hanya menuntut pelayanan sosial dan menjadi 

tanggungan penduduk yang kerja secara aktif. Selanjurnya Menurut Agus 

(widarjono, 1999) dalam (santoso dan rahayu 2005) 

Walaupun dalam penelitian ini belum dapat di buktikan bahwa jumlah 

Penduduk tidak berpngaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Dalam waktu yang akan 

datang Jumlah penduduk yang mempunyai skill dan berpendidikan mampu 

menjadi Sumber daya Manusia yang bermutu tinggi sehingga dapat meciptakn 

output yang baik. 

Dengan ini Hipotesis bahwa “Diduga bahwa Jumlah penduduk 

berpengaruh positif dan signifikan di terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan” belum terbukti dalam 

penelitian ini. 


