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ABSTRAK 

 

Novita Dwi Paramitasari, B300100022, Program Studi Ekonomi 

Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2014, xiii + 131 halaman (termasuk lampirn) 

 

Penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pendapatan Daerah di Kota Surakarta Tahun 1992-2012” bertujuan untuk 

mengetahi pengaruh variabel PAD, Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi 

terhadap Pendapatan Daerah kota Surakarta. Dari hasil analisis regresi 

berganda dengan metode Error Correction Model (ECM), hasil uji stasioneritas 

tidak semua variabel menunjukkan stasioner. Pada hasil uji derajad intergritasi 

pada data pertamanya (first difference) masih terdapat variabel yang belum 

stasioner sehingga dilakukan perbedaan kedua (second difference), hasil model 

terbaik dengan Akaike Info Criterion (AIC) minimum semua variabel stasioner. 

Tetapi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak stasioner. Hasil uji 

kointegrasi pada uji ADF variabel PAD, Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi 

tidak terkointegrasi terhadap Pendapatan Daerah pada derajad 5%. Hasil uji 

asumsi klasik, untuk uji normalitas data berdistribusi normal.Uji otokorelasi nilai 

probabilitas chi-square sebesar 0.0845 maka tidak terjadi otokorelasi dalam 

model. Uji heteroskedastisitas besarnya signifikansi X
2
 yaitu 0.1177 maka tidak 

ada masalah heteroskedastisitas dalam model. Uji multikolinieritas variabel 

PAD, Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi dalam jangka pendek tidak ada 

masalah  multikolinieritas, sedangkan dalam jangka panjang variabel PAD, Dana 

Perimbangan dan Inflasi ditemukan adanya masalah multikolinieritas. Uji 

spesifikasi model besarnya F statistik yaitu 0.0714 maka model linier. Dari hasil 

uji validitas pengaruh (Uji t), dalam regresi jangka pendek diketahui bahwa 

variabel PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan pada tingkat 

signifikansi α = 0,05 terhadap Pendapatan Daerah di Kota Surakarta. Sedangkan 

dalam regresi jangka panjang diketahui bahwa variabel PAD dan Dana 

Perimbangan memiliki pengaruh signifikan pada tingkat signifikansi α = 0,05. 

Berdasarkan uji kebaikan model, pada uji F menunjukkan model yang digunakan 

eksis dengan nilai F statistik sebesar 0.000103 sehingga dengan demikian 

variabel PAD, Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi berpengaruh terhadap 

Pendapatan Daerah di Kota Surakarta. Hasil pengujian koefisien determinasi 

(R
2
) sebesar 0.915734 dalam jangka panjang, yang berarti sebesar 91,57% dapat 

dijelaskan oleh variabel PAD, Dana Perimbangan, PDRB dan inflasi, sedangkan 

sisanya yaitu 8,43%  dijelaskan oleh variabel diluar model yang diteliti. 

 

Kata kunci : Pendapatan Daerah, PAD, Dana Perimbangan, PDRB, Inflasi 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi 

menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi 

ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut 

menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang 

pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah 

pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial 

Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kota Surakarta yang merupakan daerah otonom secara geografis 

wilayahnya pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 

Kabupaten Boyolali, batas bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Sukoharjo Karanganyar, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten 

Sukoharjo dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan 

Kabupaten Karanganyar. 

Berdasarkan data dari BPS kota Surakarta, pendapatan daerah tahun 

2010 sampai dengan 2012 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat 

sampai tahun 2012. Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan dari 

tahun 2010 sampai 2012. Laju inflasi kota Surakarta dari tahun 2010 sampai 

2011 mengalami penurunan namun kembali naik pada tahun 2012. Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku juga mengalami 

peningkatan dari tahun 2010 sampai 2012. 

Penelitian ini menganalisis mengenai faktor – faktor yang 

mempengaruhui pendapatan daerah di kota Surakarta. Alasan penulis memilih 

penelitian ini karena kota Surakarta dekat dengan tempat tinggal penulis 

sehingga memudahkan dalam pencarian data. Data yang ada di BPS Surakarta 

cukup lengkap sehingga sangat membantu penulis dalam melakukan 

penelitian ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi terhadap 

Pendapatan Daerah di Kota Surakarta tahun 1992 – 2012? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi 

terhadap Pendapatan Daerah di kota Surakarta tahun 1992 - 2012. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah kota Surakarta, dapat menjadi bahan informasi dan 

masukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 

PDRB dan Inflasi terhadap pendapatan daerah di kota Surakarta. 

2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat memberi inspirasi mengenai 

bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, PDRB 

dan Inflasi terhadap pendapatan daerah di kota Surakarta. 

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dipergunakan alat analisis Error Corection 

Model (ECM). Model koreksi kesalahan mampu meliputi banyak variabel 

dalam menganalisis banyak fenomena ekonomi jangka panjang serta mengkaji 

konsistensi model empiris dengan teori ekonomi. Model koreksi kesalahan 

mengansumsikan keberadaan suatu hubungan equilibrium jangka panjang 

antara dua atau lebih variabel ekonomi. Dalam jangka pendek tentu saja yang 

terjadi adalah disequilibrium. 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari 

pengelolaan keuangan dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun. 

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua 
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belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran 

tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi 

target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran 

daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi dilakukan sesuai jumlah sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 

Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD 

menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan 

keuangan daerah. (Juli Panglima Saragih : 2003) 

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah dalam bentuk 

peraturan daerah. APBD merupakan instrumen utama untuk melaksanakan 

kebijakan dalam satu tahun anggaran. Dalam penyusunan APBD melibatkan 

berbagai pihak yang berkompeten. Perbedaan substansial antara era sebelum 

otonomi dengan era otonomi daerah adalah bahwa kalau sebelumnya dominasi 

eksekutif sangat besar dan hampir menafikan peran DPRD dan masyarakat 

dalam menyusun APBD, berubah ke penyusunan anggaran yang harus 

mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik, penyusunannya harus 

melibatkan DPRD dan masyarakat secara aktif. Untuk itu perlu dibuat anturan 

main antara ketiga pihak sehingga hak dan kewajibannya jelas. (Anggarini dan 

Puranta : 2010) 

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Daerah 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut UU No.17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak 

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

Pendapatan daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum 

daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana 

lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan 

tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu di bayar kembali oleh 

pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan 

daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. (Halim : 2007) 
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2. Dana Perimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk 

menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. (Darise : 2007 : 83). 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan 

apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah 

tersebut, merupakan “Produk Domestik” daerah bersangkutan. 

Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut 

merupakan “Pendapatan Domestik”. 

4. Inflasi 

Inflasi (inflation) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum 

mengalami kenaikan secara terus menerus. Venieris dan Sebold (1978 : 

603) mendefinisikan inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya 

harga umum secara terus menerus sepanjang waktu. Berdasarkan definisi 

tersebut, kenaikan tingkat harga umum (general price level) yang terjadi 

sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi. (Muana Nanga 

: 2005) 

C. Penelitian Sebelumnya 

Dalam penelitian Maulidyah I. H. dan M. Wahyudi (2001) dengan 

judul “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara” berdasarkan analisis data yang menggunakan 

perhitungan analisis regresi linier metode OLS (Ordinary Least Square) 

terbukti bahwa produksi minyak dan nilai tukar (kurs) mempunyai hubungan 

positif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya 

pengaruh tersebut adalah produksi minyak mempunyai pengaruh sebesar 

40092,021 satuan dan nilai tukar (kurs) mempunyai pengaruh sebesar 21,181 

satuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian tentang Pendapatan Daerah ini, maka ruang lingkup 

yang di ambil berada di Kota Surakarta. 

B. Objek Penelitian 

Penelitian ini menganalisis mengenai “Faktor – Faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan Daerah di Kota Surakarta Tahun 1992 – 2012.  

Penelitian ini di ambil di Kota Surakarta. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

menggunakan data time series yaitu tahun 1992 – 2012. Data sekunder 

diperoleh dari kantor Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta. 

D. Definisi Variabel 

Variabel Dependen : 

Pendapatan Daerah : meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas 

umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak 

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh 

daerah. (Darise : 2007) 

Variabel Independen : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain 

pendapatan asli daerah yang sah. (Darise : 2007). Pengukuran PAD dalam 

jutaan rupiah. 

b. Dana Peimbangan 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk 

menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. (Darise : 2007).  
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c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang 

dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di 

wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya 

berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut yang merupakan 

“Produk Domestik” daerah bersangkutan.  

d. Inflasi 

Inflasi (inflation) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum 

mengalami kenaikan secara terus menerus dan dalam jangka waktu 

panjang.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan menggunakan 

teknik dokumentasi. 

F. Metode Analisis Data 

Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS). Sedangkan model yang digunakan adalah 

Error Correction Model (ECM) atau Model Koreksi Kesalahan. Model 

koreksi kesalahan mengansumsikan keberadaan suatu hubungan equilibrium 

jangka panjang antara dua atau lebih variabel ekonomi. 

ANALISIS DATA 

 

A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Pendapatan Daerah 

Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahun 1992-2012 secara nilai 

kebanyakan mengalami peningkatan. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta tahun 1992-2012, 

secara nilai hampir keseluruhan mengalami peningkatan. 
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3. Dana Perimbangan 

Dana Perimbangan Kota Surakarta tahun 1992-2012, secara 

keseluruhan hampir mengalami peningkatan secara terus-menerus. 

Penurunan hanya terjadi dua kali yaitu tahun 1998 dan 2011. 

4. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta tahun 1992-2012, 

secara keseluruhan mengalami peningkatan. 

5. Inflasi 

Inflasi Tahun 1992-2012 terlihat bahwa tingkat inflasi mengalami 

penurunan dan kenaikan. Adapun tingkat inflasi terendah terjadi pada 

tahun 1999 dan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998. 

B. Analisis Hasil Penelitian 

1. Uji Stasioneritas 

a. Pendapatan Daerah (PD) 

Uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF terhadap variabel 

Pendapatan Daerah (PD) sebelum didefference menunjukkan bahwa 

variabel PD tidak stasioner sehingga dilakukan defferencing pada  1
st
  

difference. Pada diifference 1
st
 data belum stasioner sehingga 

dilakukan difference ke dua. 

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF terhadap variabel 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum didefference menunjukkan 

bahwa variabel PAD tidak stasioner sehingga dilakukan defferencing 

pada  1
st
  difference. Pada diifference 1

st
 data belum stasioner sehingga 

dilakukan difference ke dua. 

c. Dana Perimbangan (DP) 

Uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF terhadap variabel 

Pendapatan Daerah (DP) sebelum didefference menunjukkan bahwa 

variabel DP tidak stasioner sehingga dilakukan defferencing pada  1
st
  

difference. Pada diifference 1 data belum stasioner sehingga dilakukan 

difference 2. 
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d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF terhadap variabel 

PDRB sebelum didefference menunjukkan bahwa variabel PDRB tidak 

stasioner sehingga dilakukan defferencing pada  1
st
  difference. Pada 

diifference 1 data belum stasioner sehingga dilakukan difference 2. 

e. Inflasi (INF) 

Uji stasioneritas dengan menggunakan uji ADF terhadap variabel 

Inflasi (INF) sebelum didefference menunjukkan bahwa variabel INF 

tidak stasioner sehingga dilakukan defferencing pada  1
st
  difference. 

Pada diifference 1 data belum stasioner sehingga dilakukan difference 

2. 

2. Uji Kointegrasi 

Variabel Pendapatan Daerah tidak berkointegrasi terhadap variabel 

PAD, Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi. 

3. Pengujian dengan ECM 

Dari hasil analisis ECM nampak bahwa nilai ECT sebesar 

0,810833 pada derajat  = 5%. Dengan kata lain model ECM dalam 

penelitian ini dapat dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel bebas 

yaitu PAD, Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi terhadap variabel terikat 

yaitu Pendapatan Daerah (PD). 

C. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Kesimpulan hasil 1,774063 ≥ 0,05 sehingga H0 diterima. 

Kesimpulan : Distribusi Ut normal. 

2. Uji Otokorelasi 

Kesimpulan hasil Prob. Chi-Square 0.0845 > 0,05, maka H0 

diterima artinya tidak terjadi autokolerasi pada pengujian model. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Kesimpulan hasil Prob. Chi-Square 0.1177 > 0,05 maka H0 

diterima berarti tidak ada masalah heteroskedatisitas dalam model. 
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4. Uji Multikolinieritas 

Apabila  Ri
2 

< R
2
 maka tidak ada multikolinearitas dan bila  Ri

2
 > 

R
2
 maka ada multikolinearitas. Variabel PAD(-1), DP(-1) , PDRB(-1) dan 

ECT terdapat masalah multikolinieritas. 

5. Uji Spesifikasi Model 

Kesimpulan hasil nilai probabilitasnya 0.0714 > 0,05 sehingga H0 

diterima Kesimpulan : model yang digunakan linier (spesifikasi model 

benar). 

D. Uji Statistik 

1. Uji validitas pengaruh (uji t) 

Jika signifikan ti < 0,05 maka Ho ditolak. Kesimpulan: Variabel 

independent memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent. 

Dari hasil analisis variabel yang berpengaruh signifikan adalah variabel 

PAD, DP, PAD(-1) dan DP(-1). 

2. Uji F (F Test) 

Nilai signifikan statistik F sebesar 0.000103< 0,05, Ho ditolak. 

Maka dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai eksis sehingga 

dengan demikian variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, 

PDRB dan Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kota 

Surakarta. 

3. R
2
 (Koefisien Determinasi Majemuk) 

Dari hasil estimasi besarnya koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0.915734. Artinya 91,57% variasi peningkatan Pendapatan Daerah tahun 

1992 – 2012 dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam 

model statistik. Variabel independen dalam model statistik yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), PDRB, dan 

Inflasi (Inf). Sedangkan 8,43% variasi variabel Pendapatan Daerah dapat 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model statistik. 
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E. Interpretasi Ekonomi 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

Dari hasil perhitungan jangka panjang diperoleh nilai koefisien 

regresi dengan arah positif yang berarti jika variabel PAD naik maka 

mengakibatkan naiknya varibel Pendapatan Daerah. 

2. Dana Perimbangan 

Dari hasil perhitungan jangka panjang diperoleh nilai koefisien 

regresi dengan arah negatif yang berarti jika variabel Dana Perimbangan 

naik maka mengakibatkan turunnya varibel Pendapatan Daerah. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil uji stasioneritas tidak semua variabel menunjukkan telah 

stasioner atau tidak terdapat akar-akar unit. 

2. Pada perbedaan kedua (second difference) hasil model terbaik dengan 

Akaike Info Criterion (AIC) minimum, semua variabel telah stasioner. 

Tetapi ada variabel yang belum stasioner yaitu variabel pendapatan asli 

daerah (PAD). 

3. Berdasarkan uji kointegrasi menunjukkan bahwa pada uji ADF pada 

derajat 5% tidak terkointegrasi. 

4. Hasil pengujian asumsi klasik untuk uji normalitas data berdistribusi 

normal. Pada uji otokorelasi tidak terjadi otokorelasi dalam model. Pada 

uji heteroskedastisitas tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model. 

Pada uji multikolinieritas dalam jangka panjang variabel PAD, Dana 

Perimbangan dan Inflasi ditemukan adanya masalah multikolinieritas. 

Untuk uji spesifikasi model hasilnya model yang digunakan linier. 

5. Dari hasil uji validitas pengaruh (Uji t), dalam regresi jangka pendek 

variabel PAD dan dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan Dalam 

regresi jangka panjang variabel PAD dan dana perimbangan memiliki 

pengaruh signifikan  
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6. Pada uji F model yang digunakan eksis sehingga variabel Pendapatan Asli 

Daerah, Dana Perimbangan, PDRB dan Inflasi berpengaruh terhadap 

Pendapatan Daerah di Kota Surakarta. 

7. Hasil pengujian koefisien determinasi (R
2
) dalam jangka panjang sebesar 

91,57% dapat dijelaskan oleh variabel PAD, dana perimbangan, PDRB 

dan inflasi, sedangkan sisanya yaitu 8,43%  dijelaskan oleh variabel diluar 

model. 

B. Saran 

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya dengan 

lebih memperhatikan semua sumber – sumber pendapatan yang berpotensi 

dapat meningkatkan pendapatan daerahnya.   

2. Untuk penelitian selanjutnya perlu menggunakan metode dan alat analisis 

lain agar terjadi kesimpulan yang berbeda sehingga bisa menambah teori-

teori yang ada. 

3. Bagi penulis, menambah pengalaman dalam menerapkan teori-teori yang 

didapat dalam pembelajaran dikampus. 
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