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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah karena 

pembangunan nasional pada dasarnya dilaksanakan di daerah. Dalam beberapa 

tahun ini, di dalam melaksanakan pembangunan telah ditempuh berbagai upaya 

perbaikan dalam sektor keuangan daerah. Demikian juga terus dilaksanakan 

pengarahan serta pengelolaan pemerintah daerah secara efektif dan efisien, 

sejalan dengan pengelolaan keuangan Negara berbagai kebijakan ditempuh 

pemerintah yang merupakan pencerminan UU No 22 tahun 1999 diarahkan agar 

pembangunan daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah. 

Pertumbuhan pendapatan asli daerah pada tahun 2006-2010 mengalami 

kenaikan terus menerus. Dan pada tahun 2006 mencapai angka 59.307.283.906 

selanjutnya tahun 2007 mengalami kenaikan mencapai angka 67.437.551.010,  

tahun 2008 yang mencapai angka 63.733.408.461. pada tahun 2009 mengalami 

kenaikan sebesar 70.004.658.137, dan tahun 2010 mengalami pertumbuhan 

pendapatan asli daerah mencapai angka 86.365.014.311. 

Sejalan dengan pemerataan dan penyebaran pembangunan di Indonesia, 

maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah 

perlu meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan 

didaerahnya serta mengurangi ketergantungan pada subsidi dari pemerintah 

pusat. Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat yang memiliki 
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kepentingan yang sama dalam penyelenggaraannya. Dalam rangka otonomi 

daerah yang lebih luas kepada daerah terutama dibidang keuangan daerah diberi 

kewenangan untuk dapat mengisi sumber dana yang ada sesuai dengan potensi 

dan keadaan daerah masing-masing sehingga nantinya dapat meningkatkan 

pendapatan asli daerahnya untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya 

sendiri. 

Kemampuan administrasi pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap 

realisasi penerimaan pendapatan, alokasi tanggung jawab untuk melaksanakan 

pengenaan pajak dan pungutan pajak tergantung pendapatan asli daerah, tingkat 

kemampuan yang dibutuhkan dan tersedianya tenaga ditingkat daerah. Tenaga 

terampil mungkin terbatas dan sulit bagi pemerintah daerah mempekerjakannya, 

meskipun ada alternatif seperti menyewa konsultan atau bantuan tenaga dari 

suatu instansi lain ( Arsyad, 2000:10) 

Penerimaan pendapatan asli daerah berkaitan erat dengan kondisi ekonomi 

yang berlaku, seperti jumlah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah 

penduduk, laju inflasi, dan penerimaan pemerintah inilah yang akan 

mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah. Maka penulis tertarik untuk 

menganalisis pengaruh jumlah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah 

penduduk, laju inflasi, dan penerimaan pemerintah terhadap jumlah penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali tahun 1993-2012 dalam skripsi 

yang berjudul “ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PENINGKATAN  PENDAPATAN ASLI DAERAH 

(PAD)  KABUPATEN  BOYOLALI TAHUN  1993-2012” 
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B. Perumusan Masalah 

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa sumber PAD yang sangat 

potensial diantaranya yaitu produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah 

penduduk, laju inflasi dan penerimaan pemerintah. Adapun perumusan masalah 

yang telah diteliti dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Boyolali? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Derah 

(PAD) di Boyolali? 

3. Bagaimana pengaruh laju inflasi terhadap Pendapatan Asli Derah (PAD) di 

Boyolali? 

4. Bagaimana pengaruh penerimaan pemerintah terhadap Pendapatan Asli 

Derah (PAD) di Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh produk 

domestik regional bruto (PDRB),jumplah penduduk , laju inflasi danpenerimaan 

pemerintah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten boyolali tahun 1993-

2012. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai: 
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1. Sebagai bahan pertimbangan (masukan) para pegambilan keputusan 

sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan atau strategi pembiayaan 

anggaran pembangunan daerah kabupaten boyolali. 

2. Sebagai pertimbangan (masukan) untuk menentukan kebijakan 

pembangunan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga 

menggurangi ketergantungan pembiayaan dipemerintah pusat. 

3. Sebagai tambahan referensi, terutama sebagai bahan pertimbangan bagi 

penelitian berikutnya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten 

boyolali. Daerah ini sengaja dipilih untuk tempat penelitian karena penulis 

ingin mengetahui seberapa besar kemampuan pendapatan asli daerah 

sebagai sumber keuangan daerah guna mewujudkan otonomi daerah. 

2. Sumber data 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan mengambil data di badan pusat 

statistik kabupaten boyolali dari berbagai terbitan tahun 1993-2012. Data 

yang digunakan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diambil dari 

dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang dikeluarkan oleh instansi atau 

badan-badan tertentu. 
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3. Jenis data 

Data yang digunakan dalam data ini adalah data time seriesyang diambil 

dari kabupaten boyolali sebagai populasinya. Data yang digunakan meliputi 

data pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, jumlah 

penduduk, inflasi dan penerimaan pemerintah. 

4. Metode analisis data 

Menilai data-data yang sudah terkumpul dengan menggunakan rumus-

rumus. Dalam menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian, penulis 

menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk 

menguji dan yang diambil dari buku literature yang mengupas tentang teori-

teori yang bersangkutan. Data kuantitatif ini dinyatakan dalam bentuk 

angka-angka. Untuk hipotesisnya akan dianalisis menggunakan  alat analisis 

regresi  linier dengan metode OLS (ordinary least square). 

Analisis ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Jika persamaan regresi OLS sudah terbentuk dilakukan 

uji untuk membuktikan persamaan regresi CNLRMC (classical normal 

linier regression model). Uji tersebut meliputi uji multikolinieritas,uji 

heteroskedastisitas, uji normalitas residual, uji spesifikasi model dan uji 

autokorelasi. 

Selanjutnya persamaan regresi yang memenuhi asas CNLRM 

dilakukan uji T dan uji F untuk mengetahui signifikansi pengaruh masing-

masing variabel secara sendiri-sendiri dan secara bersama-sama. 

Persamaan regresi ini sebagai berikut (djarwanto ps,1993) : 
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Y = Βo+�1 ×₁ + β2 ×₂ + ……. βt ×t  

Adapun regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Y = Βo+�1 ×₁ + β2 ×₂ + β3 ×₃ + β4 ×₄ + ut 

Keteraangan : 

Y : pendapatan asli daerah  

X1 : produk domestik regional bruto 

X2 : jumlah penduduk 

X3 : laju inflasi 

X4 : penerimaan pemerintah 

βo : kostanta 

β₁…β₄ : koefisien regresi  

ut : variabel pengganggu 

a. Pengujian Normalitas  

Pengujian normalitas untuk mengetahui distribusi data dalam variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan 

dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas residual dengan menggunakan uji normalitas Jarque Bera 

yaitu dengan membandingkan nilai probability dari nilai Jarque bera 

dengan α yang digunakan.  

b. Uji Linier 

Uji spesifikasi model pada dasarya digunakan untuk menguji asumsi 

CLRM tentang linieritas model, sehingga sering disebut juga sebagai 
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uji linieritas model. Pada penelitin ini digunakan uji Ramsey Reset 

yang terkenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi umum atau 

general test of specification error. 

c. Pengujian Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinieritas. 

Multikolinieritas diartikan sebagai adanya hubungan linier yang 

baik, yang pasti maupun yang mendekati pasti diantara variabel 

independen dalam model. Multikolinieritas terjadi bila nilai FIV 

(Varians Inflation Factor)> 10. 

2) Uji Heteroskedastisidas. 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi Ut tidak konstan atau 

berubah-ubah seiring dengan berubahnya nilai variabel 

independen (Gujarati, 1995:61). Konsekuensi dari keberadaan dari 

heteroskedastisitas adalah metode regresi OLS akan menghasilkan 

estimator yang bias untuk nilai variasi Ut dan dengan demikian 

variasi dari koefisien regresi. Akibatnya uji t, uji F dan estimasi 

nilai variabel dependen menjadi tidak valid (Gujarati, 1995:366). 

3) Uji Autokorelasi (Uji Breusch Godfrey). 

Satu asumsi penting dalam model regresi linier klasik ialah bahwa 

tidak ada autokorelasi, yaitu korelasi antara anggota serangkaian 

observasi runtut waktu (data time series) dan data silang waktu 

(data cross section). 



8 

 

Autukorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki 

pengaruh terhadap nilai masa kini, atau masa datangPengujian 

Statistik 

d. Uji Statistik Uji Eksistensi model (Uji Statistik F). 

Uji eksistensi model dilakukan dengan melihat tabel anova dengan 

criteria pengujian sebagai berikut: 

Ho : β1,2,3,4 = 0  artinya model  yang dipakai tidak eksis. 

Ha : β1,2,3,4 ≠ 0 artinya model yang dipakai eksis. 

Ho ditolak bila signifikansi statisti k F ≤ α, Ho diterima bila 

signifikansistatistic F > α. 

e. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t). 

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependent. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, metodepenelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang tinjauan teori yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan danditinjau terhadap penelitian yang dilakukan 

terdahulu dan hipotesis. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian meliputi : alat dan metode analisis regresi linier 

atau OLS (ordinary least square). Uji asumsi klasik (multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, uji spesifikasi model, uji normalitas residual, dan 

uji otokorelasi), uji kelayakan model (interprestasi R², uji F), dan uji 

validitas pengaruh (uji t), data dan sumber data serta definisi 

operasional variabel. 

BAB IV   ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan deskripsi output variabel independen terhadap 

pendapatan asli    daerah kabupaten boyolali, analisis data dan 

interprestasi ekonomi. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan atau 

kendala dalam   penelitian, serta saran-saran yang sesuai dengan hasil 

peneliitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


