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Abstraksi: Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pati 1990- 2012”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh produk domestik 

regional bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan krisis ekonomi 

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati tahun 1990- 2012. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari badan pusat 

statistik (BPS) yang diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan 

metode Ordinary Least Squares (OLS). Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen, sedangkan produk 

domestik regional bruto, jumlah penduduk,  pengeluaran pemerintah, dan krisis 

ekonomi sebagai variabel independen.Guna menguji kevaliditasan model maka 

dilakukan pengujian yaitu uji spesifikasi model (uji ramsey-reset), uji normalitas 

ut, uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi), 

uji validitas pengaruh (uji t), uji F, dan koefisien determinasi R
2
. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari uji spesifikasi model diketahui 

bahwa model linier, untuk uji normalitas distribusi ut normal. Uji asumsi klasik 

diketahui bahwa pada uji multikolinieritas terdapat masalah multikolinieritas pada 

PDRB dan pengeluaran pemerintah sedangkan pada uji heteroskedasitas, dan uji 

autokorelasi tidak ditemukan masalah. Uji validitas pengaruh (uji t) untuk variabel 

pengeluaran pemerintah dan krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah pada α = 1%, sedangkan jumlah penduduk, pengeluaran 

pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 

kabupaten pati sampai dangan α = 10%. Dari uji F menunjukkan bahwa variabel 

pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan krisis 

ekonomi secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah pada α = 1%. Nilai R
2
 sebesar 0.992143 artinya 99,21% menunjukkan 

bahwa variasi pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel produk 

domestik regional bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah dan krisis 

ekonomi. Sementara sisanya 0,79% dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar 

model. 

 

Keyword : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Pati, PDRB, pengeluaran 

pemerintah, krisis ekonomi. 
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PENDAHULUAN 

1. Latar belakang masalah 

Sebagaimana diketahui pada tahun 1999 pemerintah melakukan 

reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan pengelolaan keuangan dengan di 

tetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang 

tersebut membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan Tata 

Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Dalam perkembangannya perubahan tidak hanya pada pengelolaan 

keuangan daerah tetapi juga pada pengelolaan keuangan negara, yaitu dengan 

di tetapkannya 4 (empat) paket Undang-Undang : (Nazier, 2006) 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara. 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah 

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas 

kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam UU No.32 Tahun 2004 BAB III tentang pembagian urusan 

Pemerintah, juga di jelaskan bahwasannya Pemerintahan Daerah 



 

2 
 

menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan 

menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud bahwa, 

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan urusan. Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan 

Pemerintah yang telah di tetapkan Undang-Undang yaitu Politik Luar Negeri, 

Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama. 

Disebutkan dalam peraturan Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004 

bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanan desentralisasi terdiri atas 

Pendapatan Daerah dan pembiayaan. Pembiayaan daerah bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. 

pembiayaan dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, 

penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan 

kekayaan daerah yang dipisahkan.(Muluk, 2005) 

Gambar 1-1 

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati Tahun 1981-2011 (%) 

 

 

 

 

 

 

   

    Sumber     : DPPKAD Kabupaten Pati 

Berdasarkan gambar 1-1 di atas, yang bersumber dari Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pati dapat 

dilihat bahwa  pertumbuhan PAD Kabupaten Pati sejak tahun 1982 sampai 
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dengan 2011 cenderung fluktuatif. Hal tersebut bisa dilihat pada tahun 1983 

pertumbuhan mencapai 0,16%, dan ditahun berikutnya pada tahun 1984 

pertumbuhan justru turun hingga mencapai - 0,57%,  keadaan tersebut tidak 

lama, di empat tahun  berikutnya tahun 1985-1989 meningkat sebesar 0,4 %. 

Kemudian di tahun 1990 sempat mengalami penurunan mencapai -0,05 %, 

dan kemudian terjadi kenaikan ditahun 1991 pertumbuhannya mencapai 

0,4%, kenaikan tersebut berlangsung sampai tahun 1995 pertumbuhannya 

mencapai 0,53%. Pada tahun 1996 kembali  mengalami penurun mencapai  -

0,1%. Pada masa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-

1998 tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daearah (PAD) di Kabupaten hal 

tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan PAD Kabupaten Pati yang   

mencapai 0,09 %, dan naik 0,45 %. Justru penurunan terjadi paska 

diberlakukannya undang-undang otonomi dareah pada tahun 2000 meskipun 

penurunan tersebut tidak terlalu besar hanya mencapai -0,02%. Pertumbuhan 

PAD Kabupaten Pati Pada tahun 2001-2003 pertumbuhannya meningkat 

hingga mencapai 1,34 %, 0,2 %, dan 0,26  %.  Kemudian di tahun 2004  

sempat mengalami penurunan lagi mencapai -0,05 %. Keadaan tersebut tidak 

lama di tahun berikutnya tahun 2005 meningkat cukup besar mencapai 9,44 

%. Kemudian pada tahun 2006 pertumbuhannya turun kembali mencapai 0,49 

%. Peningkatan tersebut mencapai  puncaknya pada  tahun 2007  hingga 

mencapai  10,59  %. Di tahun 2008 mengalami pertumbuhan yang sedikit 

hanya mencapai 0,02 %. kenaikan realisasi tersebut terus terjadi sampai tahun 

2010 mencapai  0,24 % dan pertumbuhan 0,19% pada tahun 2011.(DPPKAD 

Kabupaten Pati) 

Kabupaten Pati sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah tidak 

terlepas dari permasalahan Pendapatan Asli Dareah (PAD) dalam 

pelaksanaan otonomi di daerahnya. Terkait dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi PAD Kabupaten Pati maka penulis tertarik untuk membuat 

skripsi berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati Tahun 1990-2012” 
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2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran 

Pemerintah,  Jumlah Penduduk dan krisis ekonomi terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pati Tahun 1990-2012. 

LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Desentralisasi dan Otonomi daerah 

Pada prinsipnya, otonomi daerah merupakan bentuk konkret dari 

pelaksanaan desentralisasi. Adapun konsep dasar dari otonomi daerah adalah 

pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah masing-masing. 

Dengan kewenangannya daerah akan menjadi lebih kreatif untuk 

menciptakan kelebihan dan insentif kegiatan ekonomi dan pembangunan 

daerah. Menurut C.J Franseen yang di kutip oleh Syarif Saleh (1953) 

Otonomi dareah merupakan hak untuk mengatur urusan-urusan daerah 

sekaligus menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. 

Selanjutnya, J.Wajong (1975) mendefinisikan otonomi daerah sebagai 

kebiasaan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah 

dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan berpemerintahan 

sendiri. Pendapat tersebut didukung oleh Ateng Syarifuddin (1985) yang 

menguraikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi 

bukan kemerdekaan.  

2. Teori Pembangunan ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan 

membentuk suatu pola pemikiran antara pemerintah daerah dengan sektor 

swasta, untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah 

tersebut. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses 
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yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri 

alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan 

produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu 

pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahan baru. (Arsyad, 1999) 

3. Struktur Keuangan Dan Mekanisme Penyusunan  Belanja Daerah 

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000, keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daearah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 

dan kewajiban daerah tersebut. Sebagaimana di atur dalam Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang bentuk dan struktur 

anggaran pendapatan daerah, bahwa sumber keuangan daerah kabupaten/kota, 

terdiri dari : Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah 

atau instansi yang lebih tinggi, Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan 

Pinjaman Daerah dan BUMD. (Halim, 2001) 

Pengeluaran atau belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk 

keperluan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

masyarakat yang di biayai melalui APBD di kelompokan kedalam belanja 

rutin dan belanja pembangunan. Penyusunan belanja daerah dilakukan dengan 

proses dan tahapan yang cukup panjang. (Halim, 2001) 

4. Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

Nurlan Darise dalam bukunya Pengelolaan Keuangan Daerah  

mengunggkapkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD 

adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  

Sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : Pajak 

daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan Lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. (Darise,2006) 
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5. Potensi Pendapatan Asli Daerah 

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah haruslah 

berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber- sumber 

keuangannya sendiri. Salah satu maslah yang di hadapi dalam upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal 

penilaan/pengukuran atas pungutan daerah. Untuk mendukung upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu di adakan 

pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat di pungut secara 

berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan 

keadilan. (Halim, 2001) 

METODE PENELITIAN 

1. Regresi linier berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh 

variabel produk domestik regional bruto (X1) dan  jumlah penduduk (X2), 

pengeluaran pemerintah (X3), terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Krisis 

ekonomi digunakan sebagai variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel 

yang menjelaskan ada atau tidak adanya kualitas dengan membentuk variabel 

buatan yang mengambil nilai 1 atau 0 (Gujarati, 1999). 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat di rumuskan 

sebagai berikut : 

LOGY = β0+Β1LOG X1+β2 LOGX2+β3 LOGX3+ β4DUMMY+Ut 

Keterangan : 

LOG Y    = Pendapatan Asli Daerah (Jutaan Rupiah) 

  = Pendapatan Domestik Regional Bruto (Jutaan Rupiah) 

  = Jumlah Penduduk (Jiwa) 

  = Pengeluaran Pemerintah Daerah (Jutaan Rupiah) 

DUMMY = Krisis Ekonomi (Sebagai variabel dummy) 
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    D = 0, sebelum krisis (Tahun 1990-1998) 

    D = 1, sesudah krisis (Tahun 1999-2012) 

Β0 =  Konstanta 

β1,β2,β3, β4 = Koefisien Regresi  

Ut = Variabel pengganggu 

2. Uji Spesifikasi Model (Uji Ramsey – Reset) 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji 

asumsi Classical Linier Regression Model (CLRM) tentang linieritas 

model, sehingga sering disebut juga sebagai uji linieritas model. Pada 

penelitian ini digunakan uji Ramsey – Reset yang terkenal dengan sebutan 

uji kesalahan spesifikasi umum atau general test of specification error, 

3. Uji Normalitas Ut 

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak.  

4. Uji Asumsi Klasik 

Uji kepenuhan asumsi klasik adalah uji yang digunakan untuk 

melihat apakah terdapat suatu penyimpangan asumsi klasik dalam model 

regresi linier berganda (Gujarati, 2003).uji asumsi klasik dalam penelitian 

ini meliputi uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

5. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen digunakan uji t. Uji statistik ini bertujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen secara dua sisi (two tail). 

6. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan 

eksis atau tidak. 
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ANALISIS HASIL PENELITIAN 

1. Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program 

Evews, dengan pendekatan model analisis regresi linier berganda metode 

ordinary least square (OLS). Hasil persamaan tersebut bila ditulis dalam 

persamaan linier menjadi sebagai berikut :  

LOGY=19.3282839891-0.291994735929LOGX1- 

1.46574985863LOGX2+1.20248297592*LOGX3 0.546937459915*DUMMY 

Keterangan : 

  * signifikan pada α 0,01 

2. Uji Spesifikasi Model (Uji Ramsey – Reset) 

Uji linearitas model dalam penelitian ini menggunakan uji Ramsey Riset 

yang di kenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi umum atau general test 

of spesification error. Setelah diadakan perhitungan menggunakan komputer 

diperoleh value Fstatistik sebesar  0.400177 dengan probabilitas  0.5354. Dari 

hasil tersebut diketahui bahwa nilai probabilitas dan F statistik lebih besar dari 

α=1% hal ini menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah linear. 

3. Uji Normalitas Ut 

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode Jarque Bera. Nilai signifikansi statistik JB 0,562657 > 0,01 

kesimpulan : Ho di terima, artinya data berdistribusi normal. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Ringkasan hasil pengujian multikolinearitas dengan bantuan 

komputer program Eviews dapat dilihat dalam tabel 1. 

Tabel 1 : Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Ri
2
 R

2
 Kesimpulan 

LOGX1 0.992751 0.992243  Ada Multikolinearitas 

LOGX2 0.881634 0.992243 Tidak ada Multikolinearitas 



 

9 
 

LOGX3 0.994540 0.992243 Ada Multikolinearitas 

DUMMY 0.827065 0.992243 Tidak ada Multikolinearitas 

Sumber :Data sekunder yang diolah 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskesdastisitas dengan menggunakan uji White 

menunjukkan bahwa pada estimasi jangka panjang tanpa cross term, nilai 

(
2
) hitung yang dihasilkan adalah sebesar 15.39807 dan nilai (

2
) tabel 

sebesar 24,725 (  = 1 %). 
2 
hitung ≤ 

2 
tabel, maka Ho diterima, sehingga 

kesimpulannya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. 

c. Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch-godfrey digunakan 

untuk menguji keberadaan autokorelasinya. signifikansi X
2
 hitung 0,2899 > 

0,01. kesimpulan : Ho di terima, artinya tidak terjadi autokorelasi pada 

pengujian model.  

d. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependen.  Hasil uji t dapat di lihat pada tabel 3. 

                               Tabel 3 : Ringkasan Hasil Uji t 

Variable 
Signifikan t 

(probabilitas) 

Tingkat 

signifikansi 
Keterangan 

LOG X1 0.3760 0,01 Tidak berpengaruh 

LOG X2 0.3635 0,01 Tidak berpengaruh 

LOG X3 0.0001 0,01    Berpengaruh 

DUMMY 0.0005 0,01       Berpengaruh 

       Sumber :Data sekunder yang diolah 

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran pemerintah 

(LOGX3) dan krisis ekonomi (DUMMY) berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah Kabupaten Pati. Sedangkan variabel jumlah penduduk (LOGX2) 

dan produk domestik regional bruto (LOGX1) tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah Kabupaten Pati. 
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5. Uji F 

Selanjutnya dilakukan uji F untuk melihat apakah model yang di pakai 

eksis atau tidak. Nilai signifikan statistik F sebesar 0.000000 < 0,01,  Ho di 

tolak. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang di pakai eksis sehingga 

dengan demikian variabel independen secara keseluruhan berpengaruh 

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pati. 

6. Koefisien Determinasi (Uji R2)  

Koefisien determinasi menyatakan proporsi atau presentasi tata varian 

dependen yang dapat di jelaskan oleh veriabel independen dalam model. Dari 

hasil estimasi diperoleh besarnya  koefisien determinasi (R
2
)  sebesar 0.992143 

yang  berarti bahwa  99,21% variasi dari variabel pendapatan asli daerah (Y) 

Kabupaten Pati dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel produk domestik 

regional bruto (X1), jumlah penduduk (X2), pengeluaran pemerintah (X3) dan 

krisis ekonomi (DUMMY). Sedangkan sisanya sebesar 100 – 99,21 = 0,79 % 

variasi dari varaiabel pendapatan asli daerah (Y) dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain yang tidak masuk dalam model. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan, hasil analisis regresi dengan model analisis 

regresi linier berganda dengan metode OLS (Ordinary Least Square) tentang 

pengaruh Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, 

pengeluaran pemerintah krisis ekonomi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 

Kabupaten Pati tahun penelitian 1990-2012, maka di peroleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan uji OLS, uji asumsi klasik 

memenuhi syarat. 

2. Dari hasil uji validitas pengaruh (uji t) menunjukkan bahwa terdapat dua 

variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli 
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Daerah (PAD) di Kabupaten Pati pada tingkat α 1% yaitu variabel 

pengeluaran pemerintah dan krisis ekonomi. Variabel pengeluaran 

pemerintah mempengaruhi variabel PAD sebesar 1,202483. Variabel produk 

domestik regional bruto dan jumlah penduduk tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada tingkat α  sampai dengan 

10%.  

3. Berdasarkan tingkat koefisien dari variabel pengeluaran pemerintah sebesar 

1,202483 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) sebesar 1 Juta  rupiah menyebabkan kenaikan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Pati sebesar 1,202483 %. 
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