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DETERMINAN FISKAL TERHADAP PEREKONOMIAN DI KABUPATEN / 

KOTA DI JAWA TENGAH  PERIODE TAHUN 2015–2019 

 

Abstrak 

 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian 

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan 

kemakmuran masyarakat meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis apakah terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah daerah, dana 

alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap PDRB pada pada kabupaten atau kota 

di Jawa Tengah periode 2015–2019. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif yang dianalisis menggunakan analisis 

data panel. Data diperoleh dari dokumen milik Badan Pusat Statistik. Jumlah observasi 

yang digunakan adalah sebanyak 175. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pengeluaran pemerintah daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah daerah, dana alokasi 

umum, dana alokasi khusus. 

 

Abstract 

 

Economic growth is defined as the development of activities in the economy which 

causes the goods and services produced in the community to increase and the prosperity 

of the community to increase. The purpose of this study is to analyze whether there is an 

influence between local government spending, general allocation funds, and special 

allocation funds on economic growth in districts or cities in Central Java for the 2015–

2019 period. The data analysis method used in this research is a quantitative analysis 

method which is analyzed using panel data analysis. Data obtained from documents 

belonging to the Central Statistics Agency. The number of observations used is 175. 

Based on the results of the study, it can be concluded that local government 

expenditures, general allocation funds, and special allocation funds have an effect on 

economic growth. 

 

Keywords: economic growth, regional government expenditures, general allocation 

funds, special allocation funds. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam 

menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat 

membuat kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik.  Pertumbuhan ekonomi 

diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam suatu perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah 

(Talangammin dkk, 2018). 
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Proses pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan erat dengan perubahan struktural 

dan sektoral yang tinggi. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional 

pemerintah memberikan sebuah kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk 

menggali pendapatan dan mengalokasikan secara mandiri untuk menetukan skala 

prioritas pembangunan. Dengan adanya otonomi daerah dapat meratakan pembangunan 

sesuai dengan kebutuhan daerah untu mengembangkan wilayah menurut potensi 

masing-masing. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan 

sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 

mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya 

saing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten 

dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan dalam kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang atau jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan 

ekonomi lebih menunjuk pada perubahan bersifat kuantitatif dan biasanya diukur 

dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan perkapita. Salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu 

melalui optimalisasi potensi daerah yang dimiliki sebagai salah satu sumber pendapatan 

masyarakat dan pemasukan ekonomi daerah. 

Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam 

bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 

DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan 

keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memberikan 

pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari 

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Bitamala, 2018). 
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Dalam kajian spending review terkini terhadap Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu unsur ekonomi dan keuangan negara, 

prosesnya tidak terlepas dari tema desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi 

diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah) menggantikan model sentralisasi 

yang telah dijalankan puluhan tahun sebelumnya. Salah satu aspek yang sangat krusial 

dalam desentralisasi ekonomi adalah persoalan desentralisasi fiskal. Secara konseptual 

desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada 

daerah harus disertai dengan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban 

kewenangan tersebut. Dengan kata lain pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin 

sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah. Mulai 

tahun 2001 muncul konsep dana perimbangan sebagai instrumen pembiayaan daerah. 

Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu instrument fiskal dana perimbangan 

selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah (horizontal imbalance). 

 

2. METODE  

Pada penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah, Dana 

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

kabupaten/kota Jawa Tengah, Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

 Growthit = β0 + β1logGOVit + β2logDAUit  + β3logDAKit + eit (1) 

 

di mana : 

Growth  : Pertumbuhan Ekonomi 

logGOV  : Pengeluaran Pemerintah Daerah 

logDAU  : Dana Alokasi Umum 

logDAK  : Dana Alokasi Khusus 

Log   : Operator Logaritma berbasis e 

e   : error 

β0    : Konstanta  

β1- β4   : Koefisien regresi variabel independen 

i   : Observasi ke i 

 t   : Tahun ke t 
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Tahapan estimasi model ekonometrik di atas akan meliputi: estimasi parameter 

model dengan pendekatan Pooled Least Square (PLS) atau Common Effect Model 

(CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM); pemilihan model 

terestimasi terbaik dengan Uji Chow dan Uji Hausman; uji kebaikan model pada model 

terpilih; dan uji validitas pengaruh   variable   independen   pada   model   terpilih. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil estimasi model ekonometrika di atas bersama dengan uji pelengkapnya terangkum 

dalam Tabel 2. 

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Data Panel 

Variabel 
CEM FEM REM 

Koefisien Prob. Koefisien Prob. Koefisien Prob. 

C -23.69958 0.0000 5.425042 0.0270 0.583848 0.7950 

Log(DAU) -0.367833 0.0910 0.108363 0.1264 0.187884 0.0062 

Log(DAK) -0.240219 0.0000 0.043619 0.0020 0.022028 0.1002 

log(GOV) 2.005025 0.0000 0.256114 0.0003 0.369318 0.0000 

R
2
 0.641503  0.993274  0.482442  

Adj. R
2
 0.635214  0.991457  0.473362  

F-Stat. 101.9973  546.7973  53.13252  

Prob. F-

Stat. 0.000000 
 

0.000000 
 

0.000000 
 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi terbaik antara Pooled 

Least Squares (PLS) dengan Fixed Effect Model (FEM). H0 uji Chow adalah model 

mengikuti pendekatan Pooled Least Squares (PLS), sementara HA–nya adalah model 

mengikuti pendekatan Fixed Effect Model (FEM). H0 diterima apabila probabilitas F–

statistik uji Chow > α dan H0 ditolak apabila probabilitas F–statistic uji Chow ≤ α. Hasil 

uji Chow ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 210.736396 (34,137) 0.0000 

Cross-section Chi-square 695.787359 34 0.0000 

 Tabel 2 menunjukkan bahwa probabilitas F statistik uji Chow sebesar 0,0000 (< 

0,05). Dengan demikian, H0 ditolak, sehingga model yang terpilih adalah Fixed Effects. 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi terbaik antara 

Random Effect Model (REM) dengan Fixed Effect Model (FEM). H0 uji Hausman 
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adalah model mengikuti pendekatan Random Effect Model (REM), sementara HA–nya 

adalah model mengikuti pendekatan Fixed Effect Model (FEM). H0 diterima apabila 

probabilitas χ
2
–statistik uji Hausman > α dan H0 ditolak apabila probabilitas χ

2
–statistik 

uji Hausman ≤ α. Hasil uji Hausman diperlihatkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Square Statistic d.f. Prob. 

Cross-section random 40.412945 3 0.0000 
Sumber: Lampiran, diolah. 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa probabilitas χ
2
–statistik uji Hausman 

bernilai sebesar 0,0000 (< 0,05), sehingga H0 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa 

model Fixed Effects lebih tepat digunakan untuk mengestimasi data panel dibandingkan 

dengan model Random Effects. Maka, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih 

adalah Fixed Effects Model. 

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman, dapat disimpulkan bahwa model 

Fixed Effects adalah model yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel 

dalam penelitian ini. Hasil regresi Fixed Effects Model ditampilkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Estimasi Fixed Effects Model (FEM) 

       = 5.425042+ 0.108363LOG(DAU)it + 0.043619LOG(DAK)it 

+0.256114 LOG(GOV)it   

             (0.0270)**         (0.1264)***                      (0.0020)*                 

(0.0003)* 

R
2
 = 0,941; DW-stat. = 3,889; F-stat = 13,730; Prob.F–stat. = 0,000 

 Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam 

model berpengaruh nyata secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan 

membandingkan probabilitas F-statistik dengan α, dapat diketahui nyata atau tidaknya 

pengaruh DAU, DAK, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai probabilitas F-statistik sebesar 

0,000000 yang lebih kecil dari α (0,01); sehingga H0 ditolak. Maka, dapat disimpulkan 

bahwa DAU, DAK, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terbukti 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa nilai R-square (R
2
) dari model 

terestimasi yaitu Fixed Effect Model (FEM) sebesar 0,993274. Dengan demikian, 99% 

variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi DAU, DAK, dan 
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pengeluaran pemerintah, sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variasi variabel 

lain di luar model. 

Uji t dilakukan ugnntuk mengetahui apakah secara individu, masing-masing 

variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen, dengan asumsi 

variabel lain bersifat konstan. H0 uji t adalah βi = 0 (i = 1-3) atau secara individu, 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan modal manusia tidak berpengaruh terhadap 

pengangguran. Sementara itu, Ha uji t adalah βi < 0 (i = 1-3) atau secara individu, 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan modal manusia berpengaruh negatif terhadap 

pengangguran. H0 tidak ditolak apabila probabilitas nilai t-statistik > α dan H0 ditolak 

apabila probabilitas nilai t-statistik < α. Hasil uji t. 

  

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut, Berdasarkan hasil regresi dalam penelitian ini model yang 

terpilih adalah model Fixed Effect Model (FEM), Berdasarkan hasil regresi Uji t dalam 

penelitian ini menemukan bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 

pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan 

hasil regresi Uji F, disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum Tidak Berpengaruh 

Terhadap PRDB Dana Alokasi Khusus, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh 

terhadap PDRB serta model penelitian yang digunakan eksis. Berdasarkan hasil regresi, 

Koefisien Determinansi (R
2
) dalam model ini sebesar 0.993274 atau 99%. Artinya 

perubahan pertumbuhan ekonomi seluruh daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 

2015-2019 dapat dijelaskan oleh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 

pengeluaran pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak, Bagi 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, diharapkan agar menetapkan 

kebijakan mengenai pengurangan pengeluaran pemerintah daerah, agar dapat membantu 

peningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

Serta harus lebih meningkatkan sumber-sumber PAD agar ketergantungan pemerintah 

daerah melalui DAU dan DAK bisa menurun sehingga pertumbuhan ekonomi bisa 
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meningkat. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan 

pembahasan topik serupa, sebaiknya menambahkan variabel independen yang lebih 

banyak dan bervariasi, bisa juga dengan menambahkan wilayah penelitian menjadi lebih 

luas lagi, tidak hanya lingkup Pulau Jawa saja. Juga sebaiknya menggunakan model 

estimasi yang lebih baik dan lebih memvariasi data penelitian. 
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