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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Kualitas Data  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis model GLS (General Least 

Square). Metode GLS sudah memperhitungkan heterokedastisitas pada 

variabel independen agar mampu menghasilkan estimator yang memenuhi 

syarat kriteria BLUE (Based Liner Unbiased Estimator), sehingga dapat 

diketahui hasil dari regresi dan variabel-variabel terkait, yang terdapat dibawah 

ini yaitu: 

1. Uji Heteroskedastisitas  

Berdsarkan uji heteroskedastisitas agar mengetahui apakah terdapat 

masalah, karena masalah bersumber dari variasi data cross section yang 

digunakan. Data cross sectional yang meliputi unit yang heterogen, 

heteroskedastisitas mungkin lebih merupakan kelaziman (aturan) dari pada 

pengecualian (Gujarati, 2006). 

Heteroskedastisitas yaitu suatu model terdapat perbedaan dari varian 

residual atau observasi, agar model yang baik tidak terdapat heteroskedastisitas 

apapun. Berikut uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini: 

 

 



73 
 

Tabel  5.1. 

Uji Heteroskedastisitas 

dengan Uji Park 

Variable Prob. 

C 
0.9120 

LOG(Jumlah 

Kunjungan 

Wisatawan) 0.2756 

LOG(Jumlah 

Penduduk) 0.9447 

LOG(PDRB) 
0.8657 

Sumber: Data diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 5.1, maka dapat dilihat bahwa hasil probabilitas 

variabel C (Pendapatan Asli Daerah), jumlah kunjungan wisatawan, jumlah 

penduduk, dan PDRB lebih dari 5 persen (0,05), dapat disimpulkan bahwa data 

yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas. 

2. Uji Multikolinearitas 

Deteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan uji 

korelasi parsial antar variabel independen, yaitu dengan menguji koefisien 

korelasi antar variabel independen. Suatu model yang baik adalah tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dengan dependennya (Gujarati, 

2007). Berikut ini hasil pengujian multikolinearitas yang ditunjukan pada Tabel 

5.2 di bawah ini: 
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Tabel 5.2. 

Uji Multikolinearitas 

   
LOG(PAD) 

LOG(Kunjungan 

Wisatawan) 

LOG(Jumlah 

Penduduk) 
LOG(PDRB) 

LOG(PAD)   1.000000  0.853463  0.311617  0.830758 

LOG(Jumlah 

Kunjungan 

Wisatawan)  0.853463  1.000000  0.233793  0.834298 

LOG(Jumlah 

Penduduk)  0.311617  0.233793  1.000000  0.535126 

LOG(PDRB)  0.830758  0.834298  0.535126  1.000000 
Sumber: Data diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya 

multikolinearitas antara variabel independen, hal ini terlihat dari tidak adanya 

koefisien korelasi antar variabel yang lebih besar dari 0,9 persen. 

B. Pemilihan Model Analisis 

Pemilihan dalam model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang 

dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (ordinary/pooled least 

square), pendekatan efek tetap (fixed effect), dan pendekatan efek acak 

(random effect). Untuk memilih model analisis mana yang tepat antara 

common effect, fixed effect, atau random effect dapat dilakukan uji Chow dan 

uji Hausman. 

1. Uji Chow  

Model ini digunakan untuk mengetahui apakah model fixed effect lebih 

baik dibandingkan model pooled least square. 

Pemilihan metode data panel untuk seluruh sampel data dengan 

menggunakan Uji Chow adalah sebagai berikut: 
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Tabel 5.3. 

Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f Prob 

Cross-section F 75.740757 (4,27) 0.0000 
Sumber: Data diolah, 2016 

 

Berdasarkan uji Chow, kedua nilai probabilitas Cross Section F dan Chi 

Square yang lebih kecil dari Alpha 0,05 sehingga menolak hipotesis nol,  jadi 

berdasarkan uji Chow, model yang terbaik digunakan adalah model dengan 

menggunakan metode Fixed effect. Berdasarkan hasil uji Chow yang menolak 

hipotesis nol, maka pengujian data berlanjut ke Uji Hausman. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman ditujukan untuk memilih antara metode Fixed Effect dan 

Random Effect. Jika hasil dari uji Hausman tersebut menyatakan menerima 

hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model Random, 

akan tetapi jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model 

terbaik yang digunakan adalah model Fixed Effect. 

Tabel 5.4. 

Uji Hausman 

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

Cross-section random 45.724505 3 0.0000 
Sumber: Data diolah, 2016 

 

H0 = model mengunakan Random Effect 

H1 = model menggunakan Fixed Effect   
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Berdasarkan hasil regresi uji Hausman, menunjukan bahwa probabilitas 

chi-square sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 05.0  sehingga menerima 

hipotesis nol, jadi menurut uji Hausman, model yang terbaik digunakan adalah 

model dengan menggunakan fixed Effect. 

C. Analisis Model Terbaik 

Pemilihan model ini menggunakan uji analisis terbaik selengkapnya akan 

dipaparkan dalam tabel berikut: 

Tabel 5.5. 

Hasil Estimasi Common Effect, Random Effect, Fixed Effect 

Variabel Dependen: Model 

LOG(PENDAPAT

AN ASLI 

DAERAH) 

Common Random Fixed 

Effect Effect Effect 

Konstanta (c) 5.930494 -25.20493 -131.2665 

Standar eror 2.492067 6.245061 35.37195 

Probabilitas 0.0237 0.0003 0.0009 

LOG(Jumlah 

Kunjungan 

Wisatawan) 

0.775886 0.432179 0.279440 

Standar eror 0.178134 0.082802 0.083131 

Probabilitas 0.0001 0.0000 0.0023 

LOG(jumlah 

penduduk) -0.141595 

-0.743385 

8.443695 

Standar eror 0.179778 0.556441 3.904485 

Probabilitas 0.4369 0.1913 0.0396 

LOG(PDRB) 0.220933 2.920431 2.022633 

Standar eror 0.297708 0.375512 1.127535 

Probabilitas 0.4636 0.0000 0.0840 

R
2  0.800640 0.851211 0.983839 

F-Statistik 41.49932 59.11605 234.8065 

Probabilitas 0.000000 0.000000 0.000000 

Durbin-Watson stat 0.369623 0.689097 2.047459 
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Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua 

analisis yang dilakukan dengan uji Chow dan uji Hausman keduanya 

menyarankan untuk menggunakan fixed effect model, dan dari perbandingan uji 

pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasikan 

common effect model ini cendrung memungkinkan terjadinya bias disamping 

itu, penggunaan adanya Fixed Effect untuk mengatasi heteroskedastisitas dalam 

model regresi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah fixed effect model. Koefisien determinasi yang dimiliki dari 

hasil estimasi model fixedeffect sebesar 0.98 persen yang lebih besar 

dibandingkan dengan kedua estimasi model yang lainnya. 

D. Hasil Estimasi Model Data Panel 

Berdasarkan spesifikasi model yang telah dilakukan maka model regresi 

data panel yang digunakan adalah fixed effect model. Pada pengujian 

sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil yang 

didapatkan setelah estimasi konsisten dan tidak bias. Berikut tabel yang 

menunjukan hasil estimasi data dengan fixed efpfect model. 

Tabel 5.6. 

Model fixed Effect 

Variabel Dependen (PAD) Model 

Fixed Effect 

Konstanta -131.2665 

Standar error 35.37195 

Probabilitas 0.0009 

Jumlah Kunjungan Wisatawan 0.279440 

Standar error 0.083131 

Probabilitas 0.0023 

jumlah penduduk 8.443695 

Standar error 3.904485 
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Tabel 5.6 Model Fixed Effect (Lanjutan) 

Probabilitas 0.0396 

PDRB 2.022633 

Standar error 1.127535 

Probabilitas 0.0840 

R² 0.983839 

Fstatistik 234.8065 

Probabilitas 0.000000 

Durbin-Watson Stat 2.047459 
Sumber: Data diolah 2016 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5.6, maka dapat disimpulkan secara 

menyeluruh adalah pendapatan asli daerah = Jumlah Kunjungan Wisatawan, 

Jumlah Penduduk, dan PDRB diperoleh hasil persamaan regresi data panel 

sebagai berikut: 

PAD = 0  + 1 (JKW) + 2 (JP) + 3 (PDRB)  

PAD = -131.2665+ 0.279440 (JKW) + 8.443695 (JP) + 2.022633 (PDRB) + et 

Di mana: 

PAD =  Pendapatan Asli Daerah 

JKW =  Jumlah Kunjungan Wisatawan 

JP  =  Jumlah Penduduk 

PDRB =  Produk Domestik Regional Bruto  

β0  =  Konstanta 

β1-β3 =  Koefisien Parameter 

et  =  Distribusi Error 
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Berdasarkan hasil estimasi diatas, dapat dibuat model data panel 

terhadap pengaruh kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, dan produk 

domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang diinterpretasikan sebagai berikut: 

Log PAD_Kulonprogo   = 5.465343 (efek wilayah) -131.2665 + 0.279440 

(JKW_KULONPROGO) + 8.443695 

(JP_KULONPROGO) + 2.022633 

(PDRB_KULONPROGO) 

Log PAD_Bantul   = -3.193266 (efek wilayah) -131.2665 + 0.279440 

(JKW_BANTUL) +   8.443695 (JP_BANTUL) 

3.568312 (PDRB_BANTUL) 

Log PAD_Gunungkidul  =  -0.597435 (efek wilayah) -131.2665 + 0.279440 

(JKW_ GUNUNGKIDUL) + 8.443695 

(JP_GUNUNGKIDUL) + 2.022633 (PDRB_ 

GUNUNGKIDUL) 

Log PAD_Sleman  =   -5.422914 (efek wilayah) -131.2665 + 0.279440 

(JKW_SLEMAN) + 8.443695 (JP_SLEMAN) + 

2.022633 (PDRB_SLEMAN)  

Log PAD_Yogyakarta =  3.748272 (efekwilayah) -131.2665 + 0.279440 

(JKW_YOGYAKARTA) + 8.443695 

(JP_YOGYAKARTA) + 2.022633 

(PDRB_YOGYAKARTA) 
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Berdasarkan hasil estimasi terlihat bahwa semua kabupaten dan kota 

yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat memiliki pengaruh cross-

section (efek wilayah operasional) yang bernilai negatif, yaitu Kabupaten 

Bantul memiliki nilai koefisien sebesar -3.193266, Kabupaten Gunungkidul 

memiliki nilai koefisien sebesar -0.597435. Kabupaten Sleman memiliki nilai 

koefisien sebesar -5.422914. kemudian pengaruh cross-section (efek wilayah 

operasional) yang bernilai positif yakni Kabupaten Kulonprogo memiliki nilai 

koefisien sebesar 5.465343, Kota Yogyakarta memiliki nilai koefisien sebesar 

3.748272. dari masing-masing wilayah Kabupaten/ kota yang memiliki efek 

paling kecil terhadap pendapatan asli daerah yaitu Kabupaten Gunungkidul 

dengan nilai -0.597435 

Berdasarkan masing-masing wilayah memiliki potensi atau sektor basis 

yang berbeda-beda pada sektor pertanian meliputi Kabupaten Gunungkidul, 

Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul. Sektor pertambangan dan 

penggalian meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan 

Kabupeten Kulonprogo. Sektor industri dan pengolahan meliputi Kabupaten 

Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupeten Bantul. Sektor Bangunan 

meliputi Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sektor perdangangan, hotel 

dan restoran pengembangan wilayahnya meliputi Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Sleman, dari sektor ini pungutan pajak yang akan menambah 

pendapatan daerah, Kabupaten Sleman dan Kota yogyakarta merupakan salah 

satu Kabupaten dan Kota yang memiliki tingkat perkembangan perekonomian 

yang sangat pesat di bandingkan dengan Kabupaten/kota lainya.  Tidak semua 
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basis di kabupaten/kota mempunyai spesialisasi. Demikian sebaliknya tidak 

semua yang masuk kriteria spesialisasi belum tentu sebagai sektor basis. 

Berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun lokal 

akan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hunian hotel dan 

tingkat konsumsi para kunjungan wisatawan yang berkunjung, dilihat dari lima 

kabupaten/kota menduduki  posisi terendah dari sektor pariwisata yaitu 

kaupaten Gunungkidul, meskipun daerah ini memiliki beragam kekayaan alam 

yang bisa di kunjungi oleh para wisatawan, karena para wisatawan yang 

berkunjung ke gunungkidul hanya ingin menikmati keindahan alamnya saja, 

dilihat dari pemasukan yang didapat dari pajak yang didapat dari tingkat 

hunian hotel dan tingkat konsumsi para pengunjung tidak berjalan di kabupaten 

tersebut, melainkan di Kabupaten/ kota seperti di Kota Yogyakarta dan 

Kabupaten Sleman hal inilah yang bisa menambah pemasukan PAD, selain itu 

investasi daerah perlu di tingkatkan untuk mendorong kemakmuran masyarakat 

serta memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah baik 

sektor industri kerajinan mikro dan kecil maupun sektor lain separti jasa, 

pariwisata, perdagangan, hotel dan restoran. Apabila dilihat dari non ekonomi, 

misalnya angka harapan hidup dan melek huruf, Kabupaten kulonprogo 

memiliki posisi yang lebih baik di bandingkan Kabupaten Gunung kidul.  
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E. Uji Statistik 

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

signifikasi bersama-sama (Uji F-statistik) dan uji signifikansi parameter 

individual (Uji T-statistik). 

1. Koefisien determinasi ( 2R ) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerapkan himpunan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu. Nilai 2R  yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam variasi variabel 

dependen amat terbatas, nilai yang mendekati satu variabel berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel dependen.   

Tabel 5.7. 

Uji Koefisien Determinasi 

Regresi fixed Effect 

Prob>F 0.000000 

F Statistik 234.8065 

R-Squared 0.983839 

Adj R-Squared 0.979649 
Sumber: Data diolah 2016 

 

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukan nilai R-Squared ( 2R ) sebesar 

0.983839, yang berarti bahwa pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta 98,38 persen dipengaruhi oleh variabel kunjungan wisatawan, 

jumlah penduduk, dan produk domestik regional bruto, sedangkan sisanya 

yaitu sebesar 2,62 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
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2. Uji signifikansi secara keseluruhan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel 

independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen maka digunakan uji F (Kuncoro, 

2007). Apabila hasil prob F-statistik lebih kecil dari  =0.05, maka model 

regresi dapat digunakan. Berikut adalah besarnya prob F-statistik setelah 

dilakukan estimasi regresi data panel.  

Tabel 5.8. 

Uji Signifikansi Secara Keseluruhan 

Regresi fixed Effect 

Prob>F 0.000000 

F Statistik 234.8065 

R-Squared 0.983839 

Adj R-Squared 0.979649 
Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukan besarnya F-statistik dengan sebesar 

234.8065 dan nilai probability F sebesar 0.000000, oleh karena itu Prob > F 

lebih kecil dari  = 0.01 (1%) maka dapat dikatakan variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.  

3. Uji signifikansi individual (Uji T) 

Berdasarkan uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel 

penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro, 2007). Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara individual signifikan terhadapap variabel dependen. 
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Tabel 5.9. 

Uji Signifikansi Individual 

 Coefisien t-statistik Prob. 

Jumlah Kunjungan 

Wisatawan 0.279440 3.361445 0.0023 

JP 8.443695 2.162563 0.0396 

PDRB 2.022633 1.793853 0.0840 
Sumber: Data diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 5.9, dapat diketahui nilai koefisien untuk variabel 

Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar 0.279440 dengan probabilitas 0.0023 

signifikan pada taraf 1 persen, jadi dapat diketahui bahwa kunjungan 

wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel Jumlah Penduduk mempunyai 

nilai koefisien sebesar 8.443695 dengan probabilitas 0.0396 signifikan pada 

taraf  5 persen, jadi dapat diketahui bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Variabel PDRB mempunyai nilai koefisien sebesar 

2.022633 dengan probabilitas 0.0840 signifikan pada taraf 10 persen, jadi dapat 

diketahui bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa 

Yogyakarta.   

1) Uji Hipotesis 

H0 = Variabel independen Jumlah Kunjungan Wisatawan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 

H1 = Variabel independen Jumlah Kunjungan Wisatawan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 
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Berdasarkan hasil model regresi fixed Effect diatas, pada variabel Jumlah 

Kunjungan Wisatawan  nilai prob adalah 0.0023 < 0,1, maka H0 ditolak dan 

H1 diterima, artinya variabel independen jumlah kunjungan wisatawan 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2) Uji Hipotesis 

H0 = Variabel independen jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 

H1 = Variabel independen jumlah penduduk memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah. 

Berdasarkan hasil model regresi fixed Effect diatas, pada variabel jumlah 

penduduk nilai prob adalah 0.0396 < 0,5. Maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

artinya variabel independen jumlah penduduk mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3) Uji Hipotesis 

H0 = Variabel independen PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah. 

H1 = Variabel independen PDRB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. 
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Berdasarkan hasil model regresi fixed Effect diatas, pada variabel PDRB 

nilai prob adalah 0.0840 < 0,10, maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya 

variabel independen PDRB mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

F. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Sektor pariwisata memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah 

dalam meningkatkan pembangunan daerah, dilihat dari segi ekonomi, sektor 

pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar 

obyek wisata. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di 

Indonesia yang memiliki potensi wisata yang berlimpah. Terdapat berbagai 

jenis obyek wisata di Kota ini, seperti wisata alam, wisata budaya, wisata 

sejarah dan wisata pendidikan, selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta 

memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara. 

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel jumlah  

kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan ditingkat 

kepercayaan 1 persen dengan elastisitas koefisien sebesar 0.279440 

berpengaruh positif dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.0023 

signifikan pada taraf 1 persen terhadap pendapatan asli daerah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta pada tahun 2009-2015. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 

penelitian yang menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh 
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positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Hasil penelitian ini 

sama seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramdani (2015) hasil 

penelitian tersebut menyatakan variabel jumlah kunjungan wisatawan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadapa penerimaan pendapatan asli 

daerah di DIY. Semakin tinggi jumlah wisatawan yang berkunjung ke DIY 

maka pendapatan atas sektor pariwisata akan semakin tinggi yang berdampak 

pada peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.  

 Qadarrochman (2010) yang berjudul Analisis penerimaan daerah dari 

sektor pariwisata di Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Hasil analisis dari penelitian tersebut yang menyatakan ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara variabel jumlah wisatawan terhadap penerimaan 

daerah sektor pariwisata, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh (Suartini dan Utama 2013) yang menyatakan kunjungan wisatawan 

berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

Tingginya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung menunjukkan 

semakin berkembangnya industri pariwisata di DIY, semakin meningkatnya 

jumlah wisatawan yang berkunjung akan berpengaruh terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. 
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2. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat menjadi modal dasar, 

kekuatan dan pelaku pembangunan, namun sebaliknya kuantitas penduduk 

yang besar dengan kualitas rendah dapat menjadi penghambat pembangunan. 

Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang di butuhkan dan bukan 

suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya penduduk dapat 

mempengaruhi pendapatan, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan 

yang dapat di tarik juga meningkat. 

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel jumlah 

penduduk berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan ditingkat 

kepercayaan 1 persen dengan elastisitas koefisien sebesar 8.443695 

berpengaruh positif dan mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.0396 

signifikan pada taraf 5 persen terhadap pendapatan asli daerah. Semakin 

banyak orang maka semakin  banyak ide yang mempunyai bakat dan 

kreativitas. Penumbuhan penduduk yang di iringi dengan perubahan teknologi 

akan mendorong tabungan dan penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. 

Selain itu penduduk pendatang juga akan menambah sumber pendapatan 

daerah melaui tingkat konsumsi.  Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis 

yang menyatakan bahwa jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Muid 

(2015) yang berjudul Pengaruh produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah 

penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik tahun 1994-

2013. Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah, 

hal ini juga didukung oleh penelitian (Gitaningtyas dan Kurrohman, 2014). 

Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan 

antara jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah. 

Semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan menambah pendapatan 

suatu daerah, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan 

semakin besar jumlah pungutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah, 

artinya semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin besar pula 

pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

3. Pengaruh PDRB terhadap Pendaptan Asli Daerah 

Keynes dalam teori konsumsinya mengatakan bahwa besar kecilnya 

pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan 

masyarakat. Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum 

yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pengeluaran konsumsi akan 

meningkat dengan bertambahnya penghasilan, secara teori apabila terjadi 

kenaikan pendapatan individu maka akan mendorong kenaikan konsumsi dari 

individu tersebut. Naiknya konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya 
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pembayaran pajak dan retribusi sehingga nantinya hal tersebut akan mampu 

meningkat pendapatan asli daerah. 

Hubungan antara Pendapan Asli Daerah (PAD) dengan PDRB 

merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari 

Pendapatan Asli daerah (PAD), dengan meningkatnya PDRB maka akan 

menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program 

pembangunan, selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah 

daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan 

produktivitasnya (Santosa dan Rahayu, 2005). 

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel PDRB 

berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan ditingkat kepercayaan 1 persen 

terhadap pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Elastisitas 

koefisien variabel PDRB terhadap pendapatan asli daerah tahun 2009-2015 

sebesar 2.022633 berpengaruh posirif dan mempunyai nilai probabilitas 

sebesar 0.0840 signifikan pada taraf 10 persen. Hasil ini sesuai dengan 

hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa PDRB berpegaruh positif 

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta selama tahun 2009-2015. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Gitaningtyas dan Kurrohman, 2014) yang menyatakan adanya pengaruh 

positif dan signifikan antara variabel PDRB terhadap pendapatan asli daerah, 

hal ini juga didukung oleh penelitian Hasan (2013) yang berjudul analisis 

keterkaitan pengeluaran pemerintah, PDRB terhadap pendapatan asli daerah di 
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Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya pengaruh 

positif dan signifikan antara variabel PDRB terhadap pendapatan asli daerah. 


