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PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KINERJA KEUANGAN DAERAH 

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI 

VARIABEL INTERVENING 

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah dan kinerja 

keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja modal sebagai 

variabel intervening di Kota Kabupaten Provinsi Jawa Tengah pada 2014-2016. Metode 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan populasi pemerintah kabupaten 

dan pemerintah kota di Jawa Tengah 2014-2016. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pusposive Sampling. Hasil tes 

menunjukkan: Pendapatan Asli Daerah secara langsung memiliki efek positif pada 

pertumbuhan ekonomi regional sementara kemerdekaan daerah secara langsung tidak 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, dan belanja modal tidak dapat 

memediasi pengaruh pendapatan lokal dan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Kata kunci: pendapatan lokal, kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi regional, dan 

belanja modal 

Abstract 

 

This study aims to analyze the effect of local revenue and financial performance on 

regional economic growth with capital expenditure as an intervening variable in the 

District / City of Central Java Province in 2014-2016. The method of this research is a 

qualitative descriptive method with a population of district governments and city 

governments in Central Java 2014-2016. The sampling technique used in this study was 

the Pusposive Sampling method. The test results show: Regional Original Revenue 

directly has a positive effect on regional economic growth while regional independence 

directly does not affect regional economic growth, and capital expenditure is unable to 

mediate the influence of local revenue and financial performance on economic growth. 

Keywords : local revenue, financial performance, regional economic growth, and 

capital expenditure 

 

1. PENDAHULUAN 

Krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an adalah salah satu kejadian terpenting 

dalam sejarah Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terpukul oleh 

adanya krisis tersebut, sehingga sebagian kemajuan ekonomi yang tercapai waktu rezim 

Orde Baru menjadi sia-sia. Krisis yang terjadi tesebut, tidak dapat dipungkiri berimbas 

pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dampak lain yang disebabkan 

oleh adanya krisis tersebut yakni laju pertumbuhan ekonomi Indonesia turut terguncang. 

Berbagai macam langkah diupayakan pemerintah demi untuk membangkitkan kembali 

perekonomian Indonesia, mengingat bahwa ekonomi merupakan salah satu aspek pentig 

dalam hal pertahanan suatu negara.  
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Berbagai macam Kebijakan diupayakan oleh pemerintah dengan tujuan laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sehingga dapat terbebas dari 

ancaman ekonomi yang sedang melanda. Salah satu langkah yang diupayakan oleh 

pemerintah yaitu dengan melakukan reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi yang 

dimaksud adalah dengan menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor 

guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis yang melanda.  

Krisis pada tahun 1997-1998 yang mengancam stabilitas dan laju pertumbuhan 

eonomi Indonesia mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai sistem 

pemerintahan yang dapat merubah paradigma yang lama menuju paradigma yang baru 

serta sistem pemerintahan yang dianggap lebih relevan terhadap kondisi yang terjadi di 

Indonesia. Sistem Pmereintahan yang pada awalnya menganut sistem sentralisasi 

dirubah menjadi sistem desentralisasi atau dikenal dengan sebutan otonomi daerah, 

dengan kata lain pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri dengan meminimalkan campur tangan dari pemerintah pusat 

(Gunantara dan Dwirandra, 2014).  

Penetapan desentralisasi fiskal menjadi salah satu reformasi kebijakan yang 

diterapkan pemerintah pusat pada sistem pemerintahan yang baru atau otonomi daerah. 

Beberapa hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam menunjang diterapkannya 

desentralisasi fiskal diantaranya dengan menetapkan undang-undang mengenai otonomi 

daerah dan desentralisasi fiskal. Tidak berhenti pada penetapan regulasi yang legal, 

dukungan atas komitemen tersebut pemerintah memberikan bentuk nyata berupa 

pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan dan 

pelaksanaan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.  

Kebijakan mengenai desentralisasi fiskal mulai resmi diberlakukan sejak tahun 

2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah(PKPD). Diberlakukannya desentralisasi fiskal diharapkan 

dapat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dibuktikan 

dengan adanya perbedaan yang signifikan antara pra dan pasca adanya desentralisasi 

fiskal.  

Adanya perubahan UU No.22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 

merupakan bentuk penyempurnaan yang dilakukan pemerintah pusat. Perubahan 
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tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat 

diterapkannya sisten otonomi daerah, yakni dengan merevisi penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Daerah dari semula dipilih oleh DPRD kemudian dipilih secara 

langsung oleh rakyat. Revisi dan penyempurnaan undang-undang tersebut juga 

termasuk bentuk komitmen penuh pemerintah pusat dalam mengupayakan terciptanya 

suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabil.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi terjadi saat-saat 

pertama diberlakukannya desentralisasi fiskal yaitu pada tahun 1999 sebesar 0.79%, 

pada tahun 2000 mengalami peningkatan menjadi 4,92% namun sedikit mengalami 

penurunan pada tahun 2001 yaitu menjadi 3,64%, pada tahun 2002 pertumbuhan 

ekonomi kembali meningkat menjadi 4,50% dan mengalami peningkatan selama 2 

tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2003 mendapati angka sebesar 4,78% dan 2004 

menjadi 5,03%. Hingga pada awal tahun 2004 terdapat revisi dan penyempurnaan atas 

UU No. 22 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Sejak diberlakukannya 

undang-undang yang baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan 

hingga pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan dunia yang membuat pertumbuhan 

ekonomi menurun dan pada tahun 2009, tidak lama kemudian perekonomia Indonesia 

kembali mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010. Pertumbuhan ekonom 

mengalami fluktuatif selama 4 tahun hingga pada tahun 2014 mencapai angka 5,01%, 

menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,88% dan kembali meningkat pada tahun 

2016 menjadi sebesar 5,03%.  

Sebagai negara dengan perekonomian yang sedang berkembang, Indonesia pada 3 

tahun terakhir yaitu pada tahun 2014-2016 mampu membuktikan terwujudnya laju 

pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan 

dari tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan yang diterbitkan BPS pada tahun 2016, 

struktur perekonomian Indonesia secara spasial kontribusi daerah terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) terbesar masih didominasi oleh aktivitas perekonomian yang ada 

di Pulau Jawa sebesar 58,49% dan Sumatera sebagai penyumbang PDB tertinggi kedua 

sebesar 22,03%. Berdasarkan arsip BPS, hampir 80% pertumbuhan ekonomi Indonesia 

besumber dari daerah, hal tersebut tentu dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi 

daerah yang semakin maju.  
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Melalui otonomi daerah diharapkan dapat mendorong kmajuan suatu daerah melalui 

pembangunan ekonomi pemerintah daerah yang dilihat dari besarnya pertumbuhan 

ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam 

menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang 

banyak sehingga kemungkinan untuk adanya kenaikan standar hidup ( Sularso dan 

Ristianto, 2011).  Menurut (Sukirno, 2010) pertumbuhan ekonomi merupakan 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang meyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi dalam masyarakat bertambah.  

Diterakannya desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi logis dari  adanya 

pelimpahan wewenang kepada daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri 

sehingga mengharuskan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi untuk 

terwujudnya peningkatan diberbagai sektor, terutama sektor publik. Permasalahan yang 

mulai timbul dari adanya penerapan desentralisasi fiskal diantaranya kemampuan 

keuangan daerah yang harus dapat dipenuhi dengan pendanaan sendiri. Keadaan 

tersebut memaksa pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mengolah serta 

menggali aset daerah sehingga dapat menghasilkan sumber-sumber pendanaan daerah.  

Berdasarkan regulasi pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber 

pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri 

atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dan lain-lain PAD yang sah. Sejalan dengan  adanya pelimpahan wewenang serta 

adanya undang-undang yang mengatur sumber pendanaan daerah menjadi peluang sera 

tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat menggali dan mengoptimalkan potensi 

(keuangan lokal) khususnya PAD.  

Besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan gambaran mengenai kemampuan 

daerah dalam menjalankan otonomi daerah. namun, pada kenyataanya tidak semua 

daerah mampu membiayai pengeluaran daerah dengan menggunakan PAD. Hal tersebut 

terjadi karena kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari 

daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi 

bentuk aktivitas yang menunjang perekonomian. Kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan daerah akan berdampak pada peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh daerah. Dengan adanya peningkatan 



5 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah diharapkan mampu memberikan dampak 

positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.  

Peningkatan kemampuan keuangan daerah sangat diharapkan terjadi saat ini. 

Keuangan daerah yang meningkat berpengaruh pada kemampuan daerah dalam 

membiayai aktivitas perekonomian yang dilakuka oleh daerah. Aktivitas ekonomi yang 

berjalan baik pada suatu daerah menggambarkan tingkat pertumbuhan daerah tersebut 

baik. Sehingga, mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut 

sehingga berdampak pada peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

terutama yang berasal dar pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah 

yang tinggi selanjutnya akan dijadikan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan 

publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal (Erdy 

Adytama dan Rachmawati Meita Oktaviani, 2015) 

Upaya pemerinta daerah dalam menggali kemampuan daerah dapat diukur 

menggunakan  analisis rasio keuangan pemerintah daerah. pengukuran kinerja 

pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan 

suatu daerah penyelenggara otonomi daerah. dengan demikian maka suatu daerah yang 

kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan 

keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. 

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator 

keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kembali 

kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi 

keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan 

berlanjut. Menurut (Halim, 2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-

ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan ang tersedia. Dalam organisasi pemerintah 

untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat 

desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan. Derajat desentralisasi dan 

kemandirian keuangan daerah yang akan menjadi rasio dalam mengukur kinerja 

keuangan daerah.  

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan 

daerah dalam membiiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan 
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yang diperlukan daerah. rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan 

ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio 

kemandirian keuangan daerah megandung arti bahwa tingkat ketergantugan daerah 

terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin 

rendah. Selain itu, rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.   

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen 

strategis dalam perekonomian. Begitu pula dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) yaitu terdapat unsur pendapatan dan belanja. Alokasi dana yang dikeluarkan 

pemerintah salah satunya dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk 

menambah aset tetap. Namun, pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk 

pembangunan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintah ataupun untuk fasilitas publik 

Pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan terjadi, salah satu faktor yang 

mempengaruhinya yaitu adanya peninkatan infrastruktur publik. Belanja modal 

memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik. Semakin tinggi nilai 

belanja modal maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap 

perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Adanya peningkatan infrastruktur 

publik secara normatif akan meningkatkan kualitas layanan publik dan secara perlahan 

akan meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan ekonomi dan berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat.  

Belanja Modal adalah pengeluaran rutin pemerintah daerah yang manfaatnya lebih 

dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. berdasarkan 

PP No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan. Sedangkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 belanja modal 

didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan 

atau pembagunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, 

peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 

lainnya.  
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Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dearajat desentralisasi, serta belanja modal 

dapat dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Agung Priamodo (2015) menghasilkan variael 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan secara signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ratna Dewi dan Dharma Saputra (2017) yang 

menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Andreas M. Palealu (2013) 

mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap belanja modal. Agung Priambodo (2015) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Suwandi, Kurn Adi dan Afrizal Tahar (2015) dalam penelitiannya menagtakan 

bahwa rasio  derajat desentralisasi  fiskal  dan  ketergantungan  fiskal  memiliki  

pengaruh  negatif  pada alokasi  belanja  modal,  rasio  efektivitas  pendapatan  asli  

daerah  (PAD)  memiliki pengaruh positif pada alokasi belanja modal, dan rasio 

kontribusi BUMD derajat tidak mempengaruhi  alokasi  belanja  modal.  Alokasi  

belanja  belanja  modal  memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah. Belanja modal daerah tidak memiliki efek memediasi atas hubungan rasio 

derajat desentralisasi fiskal, efektivitas pendapatan asli daerah  (PAD), dan  tingkat 

kontribusi BUMD  terhadap pertumbuhan ekonomi  daerah.  Namun  alokasi  belanja 

modal  dapat memediasi  hubungan  antara ketergantungan fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi regional. 

 

2. METODE  

2.1 Populasi dan  Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang memiliki karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiyono,2011:61). Populasi dalam penelitian 

ini adalah Kabupaten/Kota yang tadapat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai 

obyek penelitian. Sempel dalam penelitian ini adalah 29 pemerintah Kabupaten dan 6 

pemerintah Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, berjumlah 105 sampel. 
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2.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yakni 

penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu .Syarat yang digunakan untuk memilih 

sampel adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah menyusun laporan 

keuangan antara tahun 2014-2016. 

2.2.2 Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014-2016 telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan.  

2.2.3 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah 

tahun 2014-2016 telah di publikasikan melalui website resmi Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan. 

2.3 Difinisi operasional dan Variabel 

2.3.1 Variabel Dependen 

Pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara paling sederhana dapat diartikan 

sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun 

waktu tertentu misalkan  satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami 

pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi 

pada tahun trtentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. dengan demikian 

pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi 

barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu 

2.3.2 Variabel Independen 

Dalam Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah 

adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan perundang-

undangan. Pada pasal 3, disebutkan PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi 

daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Rahmah dan Basri 2016) 

Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis keuangan daerah 

manurut Mahmudi (2016), adalah sebagai berikut: 
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Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang 

diperlukan daerah.Rasio Kemandirian dihitung dengan membandingkan jumlah 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer.Semakin 

tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian 

keuangan daerah nya. Rumus untuk menghitung rasio kemandirian adalah sebagai 

berikut: 

Rasio Kemandirian Daerah=  x 100% 

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 53 ayat (1), belanja modal 

digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan 

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan 

dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetep lainnya.  

Wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah 

tangganya sendiri merupakan suatu peluang serta tantangan bagi pemerintah daerah. 

Keberhasilan desentralisasi fiskal yang diterapkan pada suatu daerah bergantung pada 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai aktivitas ekonomi. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang besar merupakan cerminan dari kemampuan pemerintah daerah 

dalam menggali potensi daerah yang merupakan sumber-sumber pendapatan daerah. 

Semakin tinggi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyerapan sumber pendapatan 

daerah akan semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh. 

Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, diharapkan 

akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. 

Usaha dalam menggali sumber daya yang berasal dari potensi daerah yang 

dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang tercermin 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk kinerja 

keuangan daerah. Besar sumber pendanaan daerah yang dapat tercantum dalam APBD 

serta kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan sumber dana akan 

menggambarkan kemampuan keuangan daerah. Pada era otonomi daerah saat ini, 

kemampuan keuangan daerah menjadi ukuran apakah pemerintah daerah telah 

memberikan kinerja keuangan secara maksimal. Desentralisasi fiskal memungkinkan 
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daerah untuk dapat mengelola kemampuan keuangannya sendiri dalam rangka 

membiayai pembangunan di daerahnya sendiri. Dengan adanya peningkatan 

kemampuan keuangan daerah yang digambarkan oleh kinerja keuangan daerah akan 

berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan gambaran mengenai 

kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. namun, pada kenyataanya 

tidak semua daerah mampu membiayai pengeluaran daerah dengan menggunakan PAD. 

Hal tersebut terjadi karena kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang 

berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi 

ekonomi menjadi bentuk aktivitas yang menunjang perekonomian. Kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan daerah akan 

berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh 

daerah. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah 

diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. 

Desentralisasi fiskal memungkinka daerah untuk dapat mengelola kemampuan 

keuangannya sendiri dalam rangka membiayai pembangunan di daerahnya tersebut. 

Pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujun pada peningkatan 

pendapatan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. semakin tinggi 

derajat desentralisasi fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam 

mengelola keuangan daerah. kemampuan daerah yang tinggi menandakan kinerja 

keuangan yang diberikan pemerintah daerah baik. Dengan meningkatnya kinerja 

keuangan dari rasio derajat desentralisasi fiskal, diharapkan mampu meingkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah 

terhadap sumber dana dari luar. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi partisipasi 

masyarakat maka semakin tinggi rasio kemandirian dimana tersedia dana yang cukup 

bagi alokasi belanja modal. Semakin tinggi rasio kemandirian maka pembangunan 

daerah akan semakin maju, sehingga pertumbuhan ekonomi pun dapat meningkat.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas yang digunakan adalah model Central Limit Theorem (CLT). Central 

Limit Theorem adalah sebuah teorema yang menyatakan apabila sampel yang diuji 

(untuk ukuran sampel 30 atau lebih) maka distribusi sampel tersebut dianggap 

mengikuti distribusi normal. Sehingga berdasarkan sampel penelitian sebesar 81, maka 

sampel tersebut dianggap memiliki distribusi normal karena jumlahnya melebihi 30 

sampel (Lind, 2014-301) 

3.1.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Kriteria 

Tolerance 

Nilai 

Tolerance 

Kriteria 

VIF 

Nilai 

VIF 

Kesimpulan 

PAD, KD >0,10 0,561 <10 1,783 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

PAD,BM >0,10 0,527 <10 1,898 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

KD,BM >0,10 0,949 <10 1,053 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Sumber data diolah 2019 

Hasil transformasi data yang disajikan dalam tabel 1 menunjukkan bahwa data 

bebas dari multikolinearitas karena semua variabel independen memiliki nilai tlerance > 

0,1 dan VIF <10 

3.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model Variabel Kriteria Sig. Kesimpulan 

1 PAD > 0,05 0,759 Tidak terjadi Heterokedastisitas 

 KD > 0,05 0,600 Tidak terjadi Heterokedastisitas 

2 PAD > 0,05 0,233 Tidak terjadi Heterokedastisitas 

 BM > 0,05 0,053 Tidak terjadi Heterokedastisitas 

3 KD > 0,05 0,438 Tidak terjadi Heterokedastisitas 

 BM > 0,05 0,234 Tidak terjadi Heterokedastisitas 

Sumber data diolah 2019 

Hasil transformasi data yang disajikan dalam tabel 2 menunjukkan bahwa nilai 

signifikan masing-masing variabel independen dalam model regresi 1,2, dan 3 lebih 

besar dari 0,05, sehingga data terbebas dari heterokedastisitas.  
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3.1.4 Uji Autokorelasi 

Tabel 3. Uji Autokorelasi 

Model 

Regresi 

Variabel Kriteria DW Sig. Kesimpulan 

1 Belanja Modal (BM) -2 < DW < 2 1,078 Tidak terjadi Autokorelasi 

2 Pertumbuhan Ekonomi -2 < DW < 2 1,897 Tidak terjadi Autokorelasi 

3 Pertumbuhan Ekonomi -2 < DW < 2 1,921 Tidak terjadi Autokorelasi 

Berdasarkan tabel 3 diatas diperoleh nilai signifikan DW pada model regresi 1,2, 

dan 3 yaitu sebesar 1,078, 1,897, dan 1,921. Nilai signifikan tersebut > -2 dan < 2, 

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.   

3.1.5 Uji F 

Tabel 4. Hasil Uji F 

Model Regresi F Hitung Sig Keterangan  

1 PAD,KD             BM 51,286 0,000 Signifikan 

2 PAD,BM             PE 34,581 0,000 Signifikan 

3 KD,BM               PE 26,946 0,000 Signifikan 

Sumber Output SPSS, 2019 

Berdasarkan tabel 4  hasil Uji F diatas dalam model regresi yang pertama diperoleh 

nilai F hitung sebesar 51,286 dengan nilai signifikan 0,000. Oleh karena nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

kemandirian daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Model regresi yang kedua diperoleh nilai F hitung sebesar 34,581 dengan nilai 

signifikan 0,000. Oleh karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal secara bersama-

sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan model regresi yang ketiga diperoleh nilai F hitung sebesar 26,946 

dengan nilai signifikan 0,000. Oleh karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa kemadirian daerah dan belanja modal secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3.1.6 Pengujian Hipotesis 

Tabel 5. Ringkasan hasil analisis jalur 

Regresi Koefiisien Reg. 

Terstandar 

(Beta) 

Koefisien Reg. 

Tak Terstandar 

(B) 

t 

hitung 

Sig.  Keterangan 

PAD         BM  0,960 0,939 9,655 0,000 Signifikam 

KD           BM  -0,411 -8,343 -4,140 0,000 Signifikam 

PAD         PE  0,368 4,521 3,237 0,002 Signifikan 
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BM           PE  0,379 4,763 3,334 0,001 Signifikan 

KD           PE  0,102 2,594 1,138 0,259 Tidak 

Signifikan 

BM           PE  0,609 7,656 6,810 0,000 Signifikan 

Berdasarka tabel 5 diatas mendiskripsikan bahwa pada model regresi pertama 

pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal. 

Dalam model regresi kedua, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal  

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Model regresi ketiga, kemandirian daerah 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan tabel diatas, maka dapat 

digambarkan diagram jalur sebagai berikut : 

 

 

    

 

       

       

 

    

 

 

 

Gambar 1. Diagram jalur pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja 

keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai 

variabel intervening 

Analisis jalur juga menunjukkan besaran dari pengaruh langsung, tidak langsung 

dan pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya. Hasil olahan data mengenai 

pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total adalah sebagai berikut : 

Tabel 6. Ringkasan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total 

 

PAD KD PAD,BM KD,BM 

PL PTL PT PL PTL PT PL PTL PT PL PTL PT 

BM 0,960 - - 0,411 - - - - - - - - 

PE 0,368 0,364 0,732 0,102 0,250 0,148 0,379 - - 0,609 - - 

 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Belanja 

Modal 

Pertumbuhan Ekonomi 

0,368 

0,960 

0,379 

Kemandirian Daerah 

0,609 

-0,411 

0,102 
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3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi 

Hasil pengujian hipotesis pertama, menunjukkan bahwa dalam Pendapatan Asli Daerah 

mempunyai t hitung sebesar 3,237 dan diperoleh signifikan sebesar0,002 lebih kecil dari 

nilai signifikan 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka H1 

diterima 

Beberpa yang menjadi latar belakang pemerintah daerah dalam menerapkan 

otonomi daerah yaitu sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk lebih dekat 

dengan masyarakatnya. Hal ini diasumsikan bahwa pemerintah daerah lebih memahami 

pelayanan publik seperti apa yang dibutuhan dan mengenai aspirasi masyarakat 

dibandingkan dengan pemerintah pusat. Salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi 

daerah yaitu dengan adanya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal menjadikan 

daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD).  

Modal utama pemerintah daerah dalam membiayai dan menunjang aktivitas 

ekonomi yang dilakukan berasal dari Penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Aktivitas ekonomi yang meningkat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

daerah tersebut juga baik. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi porsi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari daerah 

tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Marianus 

dan Budy badrudin (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.  

3.2.2 Kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kemandirian daerah mempunyai t 

hitung sebesar 1,138 dan diperoleh signifikan sebesar 0,259 lebih besar dari nilai 

signifikan 0,05.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah tidak 

berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka 

H2 ditolak 

Adanya peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan proporsi yang lebih efisien 

dari berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik menjadi dorongan bagi 

pemerintah daerah dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga akan 
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menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu meningkatkan kemandirian 

daerah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriana dan Rudy 

Suryanto (2010) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mampu menjelaskan bahwa 

pemerintah daerah belum maksimal dalam memanfaatkan kekuatan lokal yang 

dimilikinya secara optimal. Suatu daerah harusnya mampu mengimbangi kekuatan dari 

luar dengan memaksimalkan potensi lokal, salah satunya dengan mempermudah proses 

investasi. 

3.2.3 Belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Hasil pengujian hipotesis ketiga dilihat berdasarkan hasil perhitungan dari pengujian 

hipotesis. Dalam perhitungan tersebut diperoleh pengaruh tidak langsung sebesar 0,364 

lebih rendah dari pengaruh langsung sebesar 0,368. Hal itu menunjukkan bahwa belanja 

modal tidak mampu memediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi, maka H3 ditolak. 

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang 

utama untuk memenuhi pembiayaan dari aktivitas ekonomi suatu daerah. Dengan 

adanya otonomi daerah memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah untuk 

menggali dan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimal, sehingga 

mampu mendukung pelayanan publik yang memadai. Meningkatkan kualitas kegiatan 

ekonomi dengan memaksimalkan investasi merupakan salah satu upaya pemerintah 

daerah dalam mewujudkan adanya pertumbuhan ekonomi kearah positif. Dalam hal ini, 

pemerintah juga dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi sumber penerimaan 

pendapatan yang dimiliki. Upaya tersebut diwujudkan salah satunya dengan 

memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan di sektor 

yang roduktif. Dalam penelitian ini, belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh 

pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena 

pemerintah daerah belum maksimal dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang 

diperoleh. Pengelolaan pedapatan asli daerah masih banyak diejawantahkan kepada 

program kerja yang tidak produktif. Hal ini juga dapat disebabkan karena tidak adanya 

peraturan pemerintah yang mengatur mengenai besarnya belanja modal yang harus 
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dikeluarkan masing-masing daerah sehingga belanja daerah yang dilakukan daerah 

berdasarkan kesadaran pemerintah daerah itu sendiri mengenai pentingnya infrastuktur 

dalam pertumbuhan ekonomi.  

3.2.4 Belanja modal tidak mampu memediasi kemandirian Dearah terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Hasil pengujian hipotesis keempat dilihat berdasarkan hasil perhitungan dari 

pengujian hipotesis. Dalam perhitungan tersebut diperoleh pengaruh tidak langsung 

sebesar -0,250 lebih rendah dari pengaruh langsung sebesar 0,102. Hal itu menunjukkan 

bahwa belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh kemandirian daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi, maka H4 ditolak. 

Kemampuan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang 

dilakukan pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengukur 

keberhasilan otonomi daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan kemampuan lokal suatu 

daerah oleh pemerintah daerah yang belum maksimal berpengaruh terhadap tingat 

kemandirian suatu daerah. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

adalah investasi yang dikeluarkan pemerintah daerah sebagai stimulus Pertumbuhan 

Ekonomi. Besar kecilnya investasi daerah yang diwujudkan melalui proporsi belanja 

modal dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah tersebut.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwandi, Kurni 

Adidan Afriza Tahar (2015) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memiliki efek 

memediasi atas hubungan rasio derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, tingkat 

kontribusi PAD dan kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3.2.5 Uji t 

3.2.5.1 Hasil Hipotesis pertama 

Untuk membuktikan hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan model 

regresi kedua. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5 dketahui bahwa Pendapatan Asli 

Daerah mempunyai t hitung sebesar 3,237 dan diperoleh signifikan sebesar0,002 

lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, maka H1 diterima 
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3.2.5.2 Hasil Hipotesis Kedua 

Untuk membuktikan hipotesis kedua dalam penelitian ini menggunakan model 

regresi ketiga. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5 diketahui bahwa kemandirian 

daerah mempunyai t hitung sebesar 1,138 dan diperoleh signifikan sebesar 0,259 

lebih besar dari nilai signifikan 0,05.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian daerah tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, maka H2 ditolak 

3.2.5.3 Hasil Hipotesis ketiga 

Untuk membuktikan hipotesis ketiga dalam penelitian ini menggunakan model 

regresi ketiga. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 5 diketahui bahwa belanja modal 

mempunyai t hitung sebesar 3,334 dan diperoleh signifikan sebesar 0,001 lebih kecil 

dari nilai signifikan 0,05.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belanja modal 

berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka H3 

diterima. 

3.2.5.4 Hasil Hipotesis keempat 

Pengujian hipotesis keempat ini menguji efek mediasi dari variabel belanja modal 

terhadap hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan ekonomi. 

Untuk mengetahui efek mediasi tersebut, akan dihitung pengaruh pengaruh tidak 

langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tidak langsung 

dapat dilihat dari koefisien Beta masing-masing model regresi. Pengaruh tidak 

langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pertumbuhan ekonomi adalah 

sebagai berikut : 

- Koefisien Beta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal = 0,960 

- Koefisien Beta belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi = 0,379 

Jadi, pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

pertumbuhan ekonomi dapat dihitung sebagai berikut : 

Pengaruh tidak langsung = 0,960 × 0,379 

= 0,364 

Dalam perhitungan tersebut diperoleh pengaruh tidak langsung sebesar 0,364 

lebih rendah dari pengaruh langsung sebesar 0,368. Hal itu menunjukkan bahwa 

belanja modal mampu memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

pertumbuhan ekonomi, maka H4 ditolak. 
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3.2.5.5 Hasil Hipotesis kelima 

Pengujian hipotesis kelima ini menguji efek mediasi dari variabel belanja modal 

terhadap hubungan kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk 

mengetahui efek mediasi tersebut, akan dihitung pengaruh tidak langsung variabel 

indpenden terhadap variabel dependen. Pengaruh tidak langsung dapat dilihat dari 

koefisien Beta masing-masing model regresi. Pengaruh tidak langsung kemandirian 

daerah dengan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut : 

- Koefisien Beta kemandirian daerah terhadap belanja modal     = -0,411 

- Koefisien Beta belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi = 0,609 

Jadi, pengaruh tidak langsung kemandirian daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi dapat dihitung sebagai berikut : 

Pengaruh tidak langsung = -0,411 × 0,609 

    = -0,250 

Dalam perhitungan tersebut diperoleh pengaruh tidak langsung sebesar -0,250 

lebih rendah dari pengaruh langsung sebesar 0,102. Hal itu menunjukkan bahwa 

belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh kemandirian daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi, maka H5 ditolak. 

 

4 PENUTUP 

4.1 Simpulan 

4.1.1 Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t hitung sebesar 3,237 

dengan nilai signifikan 0,002 pada model regresi kedua. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi.  

4.1.2 Variabel kemandirian daerah memiliki nilai t hitung sebesar 1,138 dengan nilai 

signifikan 0,259 pada model regresi ketiga. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  

4.1.3 Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0,363 lebih rendah dari pengaruh langsung sebesar 0,368. Maka 

dapat disimpulkan bahwa belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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4.1.4 Pengaruh tidak langsung kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 

sebesar -0,411 lebih rendah dari pengaruh langsung sebesar 0,102. Maka dapat 

disimpulkan bahwa belanja modal tidak mampu memediasi pengaruh kemandirian 

daerah terhadap petumbuhan ekonomi. 

4.2 Saran  

Setelah mengadakan penelitian di Pemerintah kota atau Kabupaten di Jawa Tengah, 

maka berdasarkan pengamatan penulis menyampaikan saransaran sebagai berikut :  

4.2.1 Untuk pnelitian selanjutnya disarankan untuk mengukur variabel kinerja keuangan 

dengan menggunakan lebih dari satu metode pengukuran sesuai kebutuhan 

penelitian. Misalnya dengan menggunakan rasio desentralisasi fiskal, rasio 

efekstivitas PAD.  

4.2.2 Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek penelitian, sehingga hasil 

penelitian mampu mewakili daerah lainnya yang berada di pulau Jawa.  
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