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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya 

pembangunan secara nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

pemerintah daerah, sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan 

profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan 

untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil 

guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus 

ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan 

bahwa pembangunan adalah hak serta kewajiban dan tanggung jawab bersama 

seluruh rakyat. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan lebih banyak dilimpahkan 

kepada  pemerintah  daerah.  

Mengacu pada Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2008 sebagai 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah 

memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam 
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membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Menurut Sutedi (2009:13) suatu daerah diberikan kewenangan yang 

lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya 

antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, 

memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain 

menciptakan persaingan yang sehat antardaerah dan mendorong timbulnya 

inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah Daerah diharapkan 

lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi 

kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui 

Pendapatan Asli Daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang asli, yang bertujuan 

untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Sutedi, 

2009:72). 

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri 

perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang 
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diperlukan untuk penyelengaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang 

setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, 

dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2007:43).  

Tabel 1.1 

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen 

Tahun 1991-2013 

Tahun  PAD Tahun  PAD 

1991 2792450000 2003 42976691754 

1992 2960813000 2004 43547105781 

1993 3580937000 2005 42848549694 

1994 5111623000 2006 52019759755 

1995 6390783000 2007 65257982596 

1996 7324405000 2008 65803095551 

1997 8613564000 2009 72681309200 

1998 8370866507 2010 79627347873 

1999 8532369015 2011 94518999398 

2000 8876264948 2012 127695844300 

2001 15884595560 2013 146721552108 

2002 24347951713   

 Sumber: BPS Sragen, data diolah 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa kondisi PAD kabupaten 

Sragen dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang berarti. Pada tahun 2006 

sebesar Rp 52.019.759.755,- dan terus meningkat menjadi Rp 72.681.309.200,- 

pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2013 bahkan lebih besar dari tahun 

sebelumnya dan merupakan angka yang sangat besar kenaikkannya yaitu sebesar 

Rp 146.721.552.108,-. 



4 
 

Salah satu indikator ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). PDRB mempunyai pengertian yamg sama dengan PDB 

baik dalam komposisi maupun cara perhitungannya, namun yang membedakan 

antara PDB dengan PDRB adalah nilai produksi dari barang-barang dan jasa-jasa 

yang diproduksi oleh penduduk dalam suatu negara dan dalam jangka waktu 

tertentu biasanya satu tahun. Sedangkan PDRB adalah produksi barang-barang 

dan jasa-jasa yang diproduksi oleh penduduk dalam suatu daerah tertentu dalam 

suatu wilayah negara dan dalam jangka waktu satu tahun (Arsyad, 1996:16) 

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya 

disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal 

yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang 

dapat merangsang  pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya 

penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan 

perekonomian suatu daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen 

Tahun 1991 – 2013”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dibuat beberapa 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) 

terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di kabupaten Sragen? 

2. Bagaimanakah pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di kabupaten Sragen? 

3. Bagaimanakah pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

kabupaten Sragen? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas , maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sragen. 

2. Untuk menganalisa pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di kabupaten Sragen. 

3. Untuk menganalisa pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

di kabupaten Sragen. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) kabupaten Sragen. 
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2. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa yang 

ingin melakukan penelitian lebih lanjut. 

3. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya pihak 

pemerintah kabupaten Sragen. 

4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini bersifat time series dengan rentang waktu 23 

tahun, yaitu 1991 – 2013. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu 

data yang diambil dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang dikeluarkan 

oleh instansi atau badan-badan tertentu. Data sekunder tersebut diperoleh dari 

kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Sragen dan sumber-sumber lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Definisi Operasional Variabel  

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 
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berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Data dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah per tahun. 

b. Produk Domestik Bruto Regional   

PDRB adalah nilai dari seluruh produksi barang dan jasa yang 

dihasilkan masyarakat tertentu (dalam kurun waktu tertentu)/satu tahun. Data 

dinyatakan dalam satuan jutaan rupiah per tahun. 

c. Jumlah Penduduk 

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah 

geografis kabupaten Sragen selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data 

dinyatakan dalam satuan jiwa. 

d. Inflasi 

Inflasi adalah kenaikkan harga-harga umum secara terus menerus 

selama dalam satu periode tertentu. Metode yang digunakan untuk 

menghitung inflasi kabupaten Sragen adalah angka deflator PDRB. Data 

dinyatakan dalam satuan persen. 

3. Metode Analisis 

Untuk mengetahui pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Inflasi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sragen, penelitian ini menggunakan 

alat analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Model Penyesuaian 

Parsial atau Partial Adjustment Model (PAM) (Gujarati, 1997: 242-243).  



8 
 

Formulasi hubungan jangka panjang model PAM adalah sebagai 

berikut1: 

Log(PAD)*t   = 0 + 1log(PDRB)t  + 2log(JP)t  + 3DEFt   + ut  

Perilaku penyesuaian parsialnya diformulasikan dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Log(PAD)t – log(PAD)t-1 =  (log(PAD)t – log(PAD)t-1) 

Di mana δ  adalah koefisien penyesuaian parsial yang memiliki nilai 0 < δ ≤ 1, 

Log(PAD)t – log(PAD)t-1 = penyesuaian aktual, (log(PAD)t – log(PAD)t-1) = 

penyesuaian yang diinginkan. 

Sedangkan formulasi hubungan jangka pendek model PAM adalah 

sebagai berikut: 

Log(PAD)t = 0 + 1log(PDRB)t + 2log(JP)t + 3DEFt + 4log(PAD)t-1 + 

log(PAD)t-1 + vt  

                                                                 
1 Modifikasi dari jurnal Paul, James alfreed Renyan. 2012. Effect of Fiscal Autonomy 

and Economis Growth on Local Financial of Performance (a Study on Local 
Government of Papua Province. ISSN 222.1700 Vol. 4 dan Putu Lia Perdana. 2013. 

Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika (JINAH) Vol. 2 No. 2 ISSN: 

2089-3310, Juni 2013, hal. 715-737. 
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Di mana: 0 <  < 1, α0 = β0, α1 = β1, α2 = β2, α3 = β3, α4 = β4,  = (1 – ), 

dan t = t  

Keterangan: 

PAD =  Pendapatan Asli Daerah  

PDRB =  Produk Domestik Regional Bruto  

JP =  Jumlah Penduduk  

DEF =  Inflasi  

a. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk dapat memenuhi beberapa 

unsur akurasi daya penduga parameter yang tidak bias, untuk melihat tingkat 

ketelitian yang akan mencerminkan tingkat efisien hasil analisis dan keajegan 

(konsisten) hasil yang diperoleh sehingga persamaan regresi yang dihasilkan 

benar-benar dapat dipercaya untuk memprediksi. Uji asumsi klasik yang biasa 

digunakan antara lain (Ghozali, 2005): 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel penganggu atau  residual mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal, residualnya berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji  Jarque-Bera. Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu dengan membandingkan 
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nilai Jarque-Bera dengan tabel yaitu apabila nilai Jarque-Bera < nilai 

tabel dan apabila nilai probabilitasnya > , maka dapat disimpulkan 

bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.   

2) Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar 

variabel independen (Ghozali, 2009:26). Multikolinieritas dapat dilihat dari 

(1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah Tolerance < 

0,10 atau sama dengan VIF > 10. 

3) Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual 

dari model yang diamati memiliki varians yang konstan dari satu observasi 

ke observasi lainnya (Hanke dan Reitsch dalam Kuncoro, 2011:118).  

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji 

White. Keputusannya adalah jika tabel maka terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Namun jika sebaliknya, maka tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

4) Uji Autokorelasi 
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Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 

lainnya. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji 

Bruesch-Godfrey. Keputusannya adalah jika tabel maka terdapat 

masalah autokorelasi. Namun jika sebaliknya, maka tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 

5) Uji Spesifikasi Model 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji ini akan diperoleh informasi 

apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat, atau kubik. Uji yang 

digunakan adalah Ramsey Test dengan tujuan untuk menghasilkan F-

hitung. Jika F-hitung > F-tabel, maka hipotesis nol yang menyatakan 

bahwa spesifikasi model dalam bentuk linier ditolak (Ghozali, 2009:119). 

b. Uji Statistik 

Uji statistik berguna untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian yaitu dapat diterima atau ditolak berdasarkan analisis data, adapun 

uji statistik sebagai berikut: 

1) Koefisien Determinasi ( ) 
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Koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2009:15). Nilai koefisien determiniasi adalah diantara nol dan 

satu (0 < < 1). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut: 

1) Jika nilai (R²) kecil (mendekati nol), berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. 

2) Jika nilai (R²) mendekati satu, berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.  

2) Uji Statistik F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 

independen yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama atau simultan variabel dependen (Ghozali, 2009:16). 

3) Uji Statistik t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel  independen terhadap variabel dependen dengan menganggap 

variabel independen lainnya konstan (Ghozali, 2009:17).  
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan 

dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

B. Perumusan masalah 

C. Tujuan penelitian 

D. Manfaat penelitian 

E. Metode penelitian 

F. Sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Otonomi Daerah 

B. Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

C. Pendapatan Asli Daerah 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD 

E. Penelitian Terdahulu 

F. Hipotesis 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

B. Jenis dan Sumber Data 

C. Definisi Operasional Variabel 
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D. Model dan Alat Regresi 

E. Uji Asumsi Klasik  

F. Uji Statistik 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Sragen 

B. Deskripsi Data Pendukung 

C. Analisis Hasil Estimasi 

D. Interpretasi Ekonomi 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


