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Motto: 

Aku tidak perlu me11gatakan semua yang aku tahu tapi aku harus tahu SeMua yang 

aku katakan. 

Ka/au satu tali putus, maka yakinlah akan ada tali lainnya. Karena yang kita 

inginkan be/um tentu baik apalagi kalau kita tidak dapat mencapainya, maka 

terus bersyukurlah pada Allah, sesungguhnya Dia Maha Tahu mana yang baik 

dan yang buruk untuk umatNya. "Sesungguhnya Kami telah memberikan 

kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan 

berkurbanlah" (AI-Kautsar 2-3). 

Karya sedcrhana ini kuperscmbahkan untuk 

_Ayah dan Bundaku 

_Kedua Dosen Pembimbingku 

_ Saudari terkasih, Ridda dan Risca 

_Si kccil sumber ceriaku, Ccmol 

_ Almamaterku 
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menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa semua ini tidak terlepas dari 
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5. Ayah dan Ibuku, sebagai sumber semangatku, tempat bersandar saat putus asa, 

yang selalu mengingatkanku kalau Allah punya segudang rahasia clan rencana 

indah buat HambaNya Aku sangat bersyukur karena Allah telah menjadikan 

ayah dan ibu sebagai bagian dari hidup indahku. 

Yang ucak2ny : Ayah, maaf ye aku galak lelet kalo pegi barengan ayah, apolagi 

hari senen laju ayah sering dak melok upacara di sekolah. Maatkan anakmu yang 

lamo nian beraes ini ye .. Ibu, aku lemen nian minta duit ye, kadang2 lemenlah 

minta untuk beli baju daripd beli buku. Tapi bu, agek kalu aku dah begawe 

gantian pulo ibu yang aku belike baju banyak2, doake y ibuku tersayang. 

6. Saudari-saudari terkasih, Ridda Agustina clan Risca Imelda, yang telah membuat 

hidupku jadi lebih berwarna clan bennakna Serta Caky Cemol, tante sayang 

sekali padamu Nak. 

Yang ucak-ucaknyo : Yuk Tin, mokaseh nian y yuk dah jadi sponsor tunggal 

waktu aku ujian kompre sampe aku wisuda. Kalo nelpon aku lamo nian, sampe 

batere hape aku low, sampe pulsa ayuk abis cuma nak cerito yang seru2 biar aku 

semangat. Cimel, kendaklah sano kawan2 adek nak panggil cika, ayuk masih nak 

panggil cimel tulah. Mokaseh ye dek dah nganteri ayuk kmano2,dari beli kertas 

sampe beli pulsa, ngebut nian bawak motor wktu ayuk telat nemui pak Nazeli di 

bukit, cimel memang adek ayuk yg paling ganteng, eh salah, cantik .. he2. Caky 

Cemol, jangan lagi nganggui tante kalu lagi ngetik ye, wong ngetik nak ngetik 

pulo, wong nyapu nek melok nyapu. Gek tante belike MP3 Black Eyed Peas biar 
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cemol biso joget2 dwek ye, trus sikok lagi, diet ye nak, payo mujur kalu tante 

ngendong cemol dak rengko2 ni~ pecak mikul beras 20kg. Okeh bayi!! 

7. Dearest Di .. Makasih dah selalu ada dalam tangis dan tawaku, masih kuharapkan 

tetap hadir dalam karya2ku selanjutnya, juga dalarn hati dan hidupku. Yg 

ucak2nyo : Oi Di, gemukke dikit ye badan tub, re galak dak tega nak merajuk 

kalo jingok Di tuh kurus nian, trus kapan kito nonton SFC tanding, agek abis 

wong tanding kito ambek galo botol2 aquany, kawan re ad yg bisnis 

buru'an,he2. Tetep Semangat ye, gek kito sambung lagi lewat SMS. 

8. Sahabat-sahabatku tersayang, Semoga perjuarigan kita dapat diteruskan sarnpai 

nanti. Y g ucak-ucaknyo : Caem, dari mano nian aturanny namo Riya pacak 

minta panggil Caem ye, payo kalo dah begawe jangan pulo dpake narno caem 

tuh, mada'i kan wong laju panggil Ibu Caem, ai dak akademik ni~ dak ikhlas 

dengemyo. Ook, sekali ini aku panggil Okta Imoet, special request ini neh, amen 

dkehidupan nyata masih tulah aku panggil Ook, dak pacak Ok narno itu dah 

melekat d dalam sanubari~ he2. Cepet cari budak kedokteran ye Ok biar aku 

kalo berobat gratis, kalo dio dak galak dukuni be Ok, he2. Nurul, nah ini dio 

rewang aku becerito yang sedih2, rewang aku ngeceng d PTC, beneri ye caro 

bejalan tuh, agek wong bingung budak ini cocok jadi pegawai apo satparn. Vika, 

jangan makan banyak2 igo, kesian kak Ncep agek tarnbah kjingo'an kurusnyo, 

dem tuh cepet2lah gaweke skripsi tuh pacak cepet tarnat cepet begawe cepet pulo 

kawin, kan lapang penghidupan. Faith, suaro bagus, badan sterek, jangan be jadi 

artis laju lupo samo kau, tp pecak2ny idak ye faith, soalnyo KOi 4 dak audisi d 
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Palembang yo, amen nak melok American Idol gek kejauhan abis_ ongk.os laju 

dak pacak balek. Ratih Rawo, berentilah ngecengi brondong! ! Payo malu sarno 

umur, bagi2 pulo rejeki samo wong laen, iyo dak Tih. Mokaseh ye dah nwnpangi 

aku SPSS, mano banyak pulo bakwan rumah kau Tih, ai laju dak lemak anak 

mudo ngerepoti,he2. Lia Ebot, wong OKL sikok ini, duit di dompetny banyak 

nian ye, kalo lebaran jadi seksi transportasi, adem ayem ye samo Ebot, yg 

rukun2, kalu kawin jangan lupo undang2, rurnah aku dak pind~ dsanolah, 

paling ngeser dikit. 

9. Kawan-kawan se-EP, makasih dah buat hari2 kuliahku jadi cena dan 

menyenangkan. Rombongan bibik sayur, Why Etty Lita Phipit Bunga Rena Epi. 

Terus tuh Santi Kokom, Sisti n Inge yg kato budak.2 tuh Gank Lugu Cuma aku 

dak terti yg mano luguny, jugo Budak Medan yg asik2, Ruth, Mimin (cowokny 

ganteng nian, iri aku), Erlin, Dita, Arni, n Tika. Terakhir, rombongan cowok EP 

yg ganteng abis, abis gantengny tinggal jahatnya, he2. Adj ie, Aank, Hari, Acen, 

Bowik, Ase, Ian sengeh, Balung, Kiky, Yadi, Alam, dan kawan2 yg laen yg dak 

pacak aku sebutke namonyo sikok2 ( dah 4 lembar ucapan terimo kasih aku neh). 

10. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima 

kasih atas bantuannya selama ini. Khususny Yuk Ita yg slalu cantik n awet 

mudo. 

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada 

mereka semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amien. 
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Kata .l'engantar 

Peran p~merintah daerah dalam mengelola kepentingan publik dan pembangunan 

di wilayahnya semakin besar sejak diberlakukannya otonomi daerah. begitu halnya 

dengan Kota Palembang di mana seiring perkembangan ekonomi serta perkembangan 

jumlah penduduk, kebutuhan akan barang dan jasa publik juga turut meningkat dengan 

cepat. Dalam hal ini pemerintah Kota Palembang memegang peranan penting untuk 

menyediakan barang dan jasa publik tersebut. Dengan demikian, pengeluaran 

pembangUnan merupakan komponen yang sangat penting dari anggaran belanja 

pemerintah. 

Sebagai upaya pembiayaan pengeluaran pembangunan tersebut maka pemerintah 

terus mengoptimalkan penggalian potensi keuangan daerah terutama yang bersumber 

dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Didasari pemikiran tersebut maka penulis memilih judul "Analisis Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran 

Pembangunan Pemerintah Kota Palembang". Dalam penulisan skripsi ini yang mana di 

dalamnya akan dibahas mengenai Pengeluaran Pembangunan Pemerintah · Kota 

Palembang selama kurun waktu 10 tahun terakhir mulai dari tahun 1996 sampai tahun 

2005 dengan PAD dan Jumlah Penduduk sebagi faktor-fal'tor yang mempengaruhinya 

Akhir kata, tidak terlepas dari rasa syukur penulis atas karunia Allah SWT, 

penulis juga rnenyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan 
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waktu dan menyumbangkan tenaga serta pikiran demi terselesaikannya skripsi m1. 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Am.jen. 

X 

Palembang, Januari 2007 

i 
Penulis 
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I 

Abstract 

This research entitled "Analysis The Influences of PAD and Population Amount 

to Developmental Expenditure of Palembang City Government". The aim of this 

research was to analyze the Developmental Expenditure of Palembang City Government 

from the year 1996 until 2005 with PAD and Population Amount as factors are 

influenced it. 

Data used in this research for support analysis are secunder data which sourced 

from Dispenda, BPS, Bappeda , and other regencies mainly related with this research. 

From the result of the research which used SPSS program with multiple regression 

method, the coefficient value for each variable was gained then the coefficient value was 

analyzed to obtain the answer for set of problem of this research. 

The result of data estimating and analyzing will be explained as follow PAD and 

Population Amount are positively and significantly influencing the Developmental 

Expenditure of Palembang City Government. Its means the bigger of PAD and 

Population Amount will boost the Developmental Expenditure of Palembang City 

Government. Then R-squared value 0,980 shows that 98 percent of Developmental 

Expenditure of Palembang City Government was influenced by PAD and Population 

Amount 
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I 

Abstrak 

Penelitian ini berjuduJ "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) clan 

Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Palembang''. 

I 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: menganalisis Pengeluaran Pembangunan ! 

Pemerintah Kota Palembang dari tahun 1996 hingga tahun 2005 dengaan Pendapatan 

Asli Daerah dan Jumlah Penduduk sebagai faktor-faktor yang mempengaruhinya 

Data yang digunakan untuk: menunjang analisis dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang bersumber dari BPS, Bappeda, Dinas Transmigrasi dan Kependudukan, 

dan literartur lain terutama yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari basil penelitian 

menggunakan metode regresi tinier berganda melalui progaram SPSS dapat diketahui 

nilai koefisien untuk: masing-masing variabel yang selanjutnya digunakan untuk: 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Hasil dari perhitungan dan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut : PAD 

dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengeluaran 

Pembangunan Pemerintah Kota Palembang. Ini berarti bahwa peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah dan Jumlah Penduduk akan menyebabkan peningkatan pada Pengeluaran 

Pembangunan Pemerintah Kota Palembang. Selanjutnya nilai R-squared sebesar 0,980 

menunjukkan bahwa 98 persen Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Palembang 

dipengaruhi oleh PAD dan Jumlah Penduduk. 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Otonomi daerah sebagai salah satu tonggak desentralisasi bukanlah suatu 

tema lama dalam perbincangan politi.k nasional. Kegagalan kebijakan yang bersifat 

sentralisti.k dalam menciptakan pembangunan yang merata di Indonesia telah menjadi 

awal terealisasinya strategi yang_ kemudian di.kenal sebagai desentralisasi. Tidak 

sedikit daerah di negeri ini khususnya yang berada di luar Jawa merasakan adanya 

ketidakadilan dalam distribusi pembangunan di wilayahnya sementara potensi sumber 

daya alamnya yang melimpah terns dieksploitasi sebagai swnber penerimaan bagi 

pusat. Kekecewaan yang terns mengkristal dan sempat menjurus kepada disintegrasi 

bangsa akhimya mendorong perubahan kebijakan sentralisti.k tersebut menjadi 

desentralisasi yang diwujud.kan dengan penerapan otonomi daerah dan dititi.kberatkan 

pada pembangunan daerah tingkat II (Kabupaten/ Kota). 

Indonesia sendiri tidak menganut desentralisasi dan otonomi daerah dalam arti 

kebebasan penuh tetapi menganut otonomi dalam arti kebebasan terbatas (Zeth; 2003 

: 21 ). Dengan demikian otonomi daerah diarti.kan sebagai hak daerah dan hak 

masyarakat untuk memperoleh keleluasaan bergerak dan kesempatan menggunakan 

prakarsa sendiri atas segala macam nilai dan potensi yang dikuasai untuk mengurus 

kepentingan publi.k serta pembangunan wilayahnya sesuai dengan perundang -

undangan yang berlaku. 
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Desentralisasi menurut Rondinelli dalam Jumarsa (2005 : 9) memilik.i arti 

penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan atau kewenangan administratif dari 

pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi 

semi otonom, pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah/ lembaga swadaya 

masyarakat. 

Sementara itu Laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa sedikitnya ada tiga 

alasan dibutuhkan desentralisasi bagi masyarakat (Rahayu; 200 I : 2) yaitu : Pertama, 

tuntutan pasar dan teknologi untuk pengembangan industri bukan lagi pada 

pemerintah yang bersifat terpusat tetapi lebih.• kepada pemerintah lokal yang mampu 

menyediakan tuntutan pasar. Kedua, perubahan politis telah membawa mak.in kuatnya 

perwujudan keinginan masyarakat lokal. Ketiga, pengalaman berbagai negara 

menunjukkan bahwa mereka telah berpaling kepada pemerintah lokal manakala 

pemerintah pusat tidak mampu menyediakanjasa penting masyarakat. 

Secara umum desentralisasi mencakup aspek - aspek politi~ ad.ministratif, 

fiskal, dan ekonomi. Susetyo dalam Eko (2004 : 6) mengemukakan babwa 

desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerab akan mendorong antara lain : 

I. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejabteraan 

rakyat. 

2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan semak.in terwujudnya local 

good governance. 
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Selanjutnya menurut Boex dalam Sugita (2005 46) desentralisasi fiskal 

terdiri dari empat pilar yaitu : 

l. Penerimaan, berkenaan dengan sumber-sumber penerimaan pajak atau non 

pajak mana yang menjadi wewenang pemerintah daerah. 

2. Pengeluaran, mengatur mengenai fungsi dan tanggung jawab pengeluaran untuk 

masing-masing tingkatan pemerintahan. 

3. Transfer, berkenaan dengan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. 

4. Pinjaman dan hutang dilakukan jika pemerintah daerah tidak dapat 

menyeimbangkan antara pengeiuaran dengan penerimaan yang mengakibatkan 

terjadinya defisit daerah sehingga menimbulkan hutang. 

Salah satu pilar dari desentralisasi fiskal tersebut adalah penerimaan daerah. 

Dalam menunjang pembangunan secara keseluruhan, pemerintah daerah sedapat 

mungkin berupaya meningkatkan kemampuan di bidang keuangan melalui 

penggalian sumber - sumber penerimaan secara profesional sejalan dengan konsep 

reinventing government yaitu konsep pemerintah yang disemangati oleh logika 

wirausaha atau dengan kata lain berorientasi konsumen. Hal ini sangat penting 

mengingat bahwa di era otonomi daerah, kesiapan pemerintah daerah tidak hanya ter

batas pada kesiapan pengelolaan sumber daya alamnya saja tetapi juga bagaimana 

kesiapan mereka untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi di wilayahnya, 

sehingga mampu membawa keuntungan bagi pemerintah daerah khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Dengan demikian pemerintah daerah terns berupaya 

memperoleh tambahan dana dengan meningkatkan pendapatan daerah agar dapat 
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menunjang penyelenggaraan otonomi daerah tanpa barns terlalu tergantung pada dana 

dari pusat. 

Sehubungan dengan hat tersebut telah dilakukan berbagai kebijakan, salah 

satunya melalui pengekfektifan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana komponen

komponen penerimaan daerah menurut undang-undang tersebut terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

Dari sumber-sumber penerimaan daerah tersebut, yang lebih ditekankan 

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara wnum usaha-usaha pemerintah daerah 

untuk mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya yang berupa Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) ditempuh dengan cara mendorong peningkatan ekonomi dan sosial 

budaya masyarakat terutama dengan objek pajak dan retribusi daerah. Oleh karena 

itu, untuk memperoleh dana dari sumber keuangan sendiri (PAD) faktor ekonorni 

sangat menentukan karena tidak ada daerah yang mampu mengelola dirinya sendiri, 

meski mendapat dukungan politik, organisasi dan sumber daya manusia jika daerah 

tidak merniliki kemampuan ekonorni (Nugroho; 2000 : 109). 

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang dimaksud dengan 

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber

sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai 
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dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Selanjutnya Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Hasil pajak daerah 

b. Hasil retribusi daerah 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Penerimaan derah di atas digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran 

daerah sebagai bentuk tanggung jawab pernerintah daerah untuk melayani kebutuhan 

publik dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Bertambahnya jumlah 

penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan menyebabkan kegiatan dan 

pengeluaran pemerintah juga menunjukkan angka yang semakin meningkat. Keadaan 

seperti ini telah lama diteliti oleh seorang ahli ekonomi politik Jerman, Adolf 

Wagner. Dalam Sutrisno (1984 : 364) Wagner mengemukakan suatu hukwn yang 

disebut Hukum pengeluaran pemerintah yang ma.kin meningkat (Law of Growing 

Public Expenditures) bahwa pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat dari tahun 

ke tahun baik dalam arti uang maupun secara riil ataupun absolut maupun relatif 

dalam perbandingannya dengan pendapatan nasional (GNP) yang disebabkan adanya 

perkembangan sosial maupun berkembangnya industri. 

Menurut Suparmoko (2000 : 44 - 45) manfaat pengeluaran pemerintah dapat 

dilihat dari berbagai segi, yaitu : 

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan 

ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang 
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2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan clan kegembiraan 

bagi masyarakat. 

3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang 

4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli 

yang lebih banyak. 

Dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran 

pemerintah terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. 

Pengeluaran Rutin adalah pengeluaran yang sifatnya tetap dan dilakukan terus

menerus serta berulang-ulang (repetitif) yang digunakan untulc membiayai aktivitas 

sehari-hari demi kelancaran mekanisme sistem pemerintahan, misalnya belanja 

pegawai, pembiayaan rupiah, pembayaran cicilan hutang, serta pengeluaran rutin 

lainnya. Pengeluaran Pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untulc 

membiayai kebutuhan yang bersifat tahan lama yang dilaksanakan hanya sekali dan 

dibagi dalam berbagai jenis proyek yang dituangkan dalam beberapa sektor 

pembangunan, misalnya pengeluaran pembangunan untulc sektor pendidikan, 

infrastruktur, dan pengeluaran pembangunan lainnya 

Adapun penyusunan APBD harus sesuai antara sisi pendapatan sebagai 

kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal berupa sisi pengeluaran daerah. Seperti 

ditegaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 67 ayat 5 bahwa pengeluaran 

operasional daerah diupayakan tidak melampaui pendapatan dalan tahun anggaran 

yang bersangkutan dan mendorong pemerintah daerah untulc meningkatkan efisiensi 

6 

I 
I 



pengeluarannya. Pengekfektifan pengeluaran pemerintah sangat perlu dilakukan 

karena kas pemerintah hanya akan bertarnbah apabila tingkat pertarnbahan 

pendapatan lebih besar daripada pengeluaran (Sukimo; 1984: 364). 

Optimalisasi pemberdayaan penerimaan daerah sebagai kapasitas dari 

kebutuhan fiskal harus didukung oleh kecakapan pemerintah daerah dalam mengatur 

anggarannya sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang 

kian pelik. 

Kota Palembang yang pada tahun 2007 ini genap berusia 1325 tahun adalah 

daerah yang memiliki potensi besar akan sumber penerimaan daerahnya Kota 

Palembang yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan terletak pada 

lokasi yang sangat strategis yaitu pada rute perdagangan nasional maupun 

intemasional. Saat ini kota Palembang masih terns menggiatkan pembangunan 

berbagai infrastruktur publik untuk mendukung kegiatan ekonorni di wilayahnya, hal 

tersebut dapat dilihat dari perubahan wajah kota Palembang yang menjadi lebih 

bersih dan rapi. 

Selama kurun waktu 1974-2000 kota Palembang telah beberapa kali 

mengalarni perubahan batas wilayah. Perkembangan wilayah tersebut berarti pula 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik khususnya dalam bentuk infrastruktur 

dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik juga turut berkernbang. Apalagi jumlah 

penduduk kota Palembang terns meningkat baik karena faktor alarni maupun faktor 

migrasi. Artinya, pemerintah daerah kota Palembang semakin berperan penting dalam 
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menyediakan standar kebutuhan minimal bagi masyarakatnya Hal ini tentunya akan 

menyebabkan pengeluaran yang semakin meningkat bagi pemerintah. 

Penyelenggaraan otonomi daerah dan asas desentralisasi yang dikukuhkan 

dengan perealisasian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 telah menjadi 

pencerahan bagi kehidupan politik di kota Palembang. Dengan adanya otonomi 

daerah ini, maka setiap daerah termasuk Kota Palembang mempunyai wewenang 

untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, wewenang ini juga disertai 

tanggung jawab pemerintah dearah untuk memberdayakan potensi penerimaan daerah 

khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerahnya seefektif 

mungkin sehingga mampu membiayai seluruh pengeluaran terutama yang 

berhubungan dengan pembangunan demi kemakmuran masyarakat seluas-luasnya 

Berdasarkan pada pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul : Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

Jwnlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Palembang. 

1.2. Perlllllusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang dapat dirumuskan adalah : 
. .,., .. ~ ... 

1. Berapa besar pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), J ~hJPf>rlrlu ·. ·· .. 

Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Palembang? ~-· 
I ~~ 

. ' . 
ct . ., t~ -~ . :~ 

8 ' ' .~~ ;., .... ):..~ 



2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk 

terhadap Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Palembang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besamya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Palembang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) clan Jumlah 

Penduduk terhadap Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Palembang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik: secara akademik maupun 

operasional. 

1. Manfaat akademik 

Manfaat ini ditujukan bagi kalangan akademisi khususnya mahasiswa ekonomi 

untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan ilmu ekonomi keuangan 

daerah khususnya sektor pengeluaran pemerintah. 

2. Manfaat operasional 

Berupa kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

memecahkan masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan daerah 

terutama dalam penyusunan APBD khususnya bagi pemerintah daerah Kota 

Palembang. 
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1.5. Kcrangka Teori 

1.5.1. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Identitas keseimbangan pendapatan nasional Y = C+I+G+(X-M) merupakan 

sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian ak:an relevansi campur tangan 

pemerintah dalam perekonomian. V ariabel Y melambangkan pendapatan nasional, 

sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel disebelah kanan 

disebut pennintaan agregat. Variable G melambangkan pengeluaran pemerintah atau 

(Government Expenditure). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y, serta 

mengamatinya dari waktu ke waktu, dapat diketahui seberapa besar kontribusi 

pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan 

nasional. Dari notasi di atas terlihat bahwa kenaikan/penurunan pengeluaran 

pemerintah akan menaikkan/menurunkan pendapatan nasional (Dumairy; 1997 : 161 ). 

Dari Persamaan keseimbangan · pendapatan nasional di atas kelihatan 

peranan dari pengeluaran pemerintah (G) terhadap pendapatan nasional (Y) dan 

melalui konsep multiplier dapat pula kelihatan perubahan pendapatan nasional (Y) 

sebagai akibat perubahan pegeluaran pemerintah (G) sehingga dalam perekonomian 

modern, campur tangan pemerintah sangat penting terutama dalam menstabilkan 

perekonomian. 

Selanjutnya dalam perekonornian modern peranan pemerintah dapat 

diklasifikasikan dalam tiga golongan besar (Suparmoko; 2000: 37), yaitu: 

1. Peranan alokasi yakni peranan pemerintah untuk mengusahakan agar alokasi 

sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. 



2. Peranan distribusi yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan 

sumber daya, kcsempatan clan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. 

3. Peranan stabilisasi yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas 

perekonomian dan memulih.kannya j ika berada dalam ketidakseimbangan. 

Menurut Suparmoko (2000 : 22) pengeluaran pemerintah dapat bersifat 

exhaustive yaitu merupakan pembelian barang-barang dan jasa-jasa dalam 

perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi rnaupun dapat pula untuk 

menghasilkan barang lain. Disamping itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat 

transfer yaitu pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial~ 

kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara lain 

sebagai hadiah (grants). Dengan kata lain exhaustive expenditure mengalihkan faktor

faktor produksi dari sektor swasta ke sektor pemerintah, sedangkan transfer payments 

hanya menggeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit 

eonomi yang lain. 

Berdasarkan atas penilaian tersebut dapat dibedakan bermacam-macam 

pengeluaran pemerintah rnenurut Suparmoko (2000 : 23) menjadi : 

a. Pengeluaran yang self-liquiding sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran 

pernerintah rnendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima 

jasa - jasa atau barang - barang yang bersangkutan. 

b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan - keuntungan 

bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkatan penghasilan dan sasaran pajak 

yang lain akhimya akan menaikkan penerimaan pemerintah. 
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c. Pengeluaran yang tidak self-liqZfiditing maupun yang tidak reprodukJif yaitu 

pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan 

masyarakat mjsalnya untuk bidang rekreasi, obyek - obyek turisme dan 

sebagainya. Dalam hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan dalam 

arti jasa - jasa tadi. 

d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan 

misalnya untuk pembiayaan perang, meskipun pada saat pengeluaran terjadi 

penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik. 

e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang. 

Selanjutnya dalam Eko (2004 : 25-26) Musgrave mengemukakan bahwa 

kebijakan anggaran (budget policy) dalam bentuk pengeluaran pemerintah 

mempunyai dampak terhadap perekonomian melalui 3 aspek, yaitu : 

a. Transfer Sumber Daya (Input) 

Kebijakan anggaran pemerintah berupa perubahan tingkat pengeluaran 

pemerintah dapat menyebabkan terjadi pengalihan/ transfer input dari 

perseorangan (individu/ swasta) kepada masyarakat (publik). Kenaikan 

pengeluaran pemerintah untuk menyediakan jasa publik akan merungkatkan 

penyerapan input yang ada dalam perekonomian sehingga input yang dapat 

digunakan pihak swasta akan menurun dan sebaliknya Dengan kata lain 

kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhi alokasi input dalam suatu 

perekonomian. 
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b. Distribusi Pendapatan 

Perubahan alokasi input akjbat perubahan kebijakan pengeluaran pemerintah 

dapat berpengaruh terhadap distribusi pendapatan. Pada perekonomian yang 

sudah mencapai full employment, jika pengeluaran pemerintah meningkat berarti 

terjadi transfer input dari swasta ke penggunaan untuk publik sernngga 

pendapatan riil swasta akan turun. Di sisi la~ peningkatan pengeluaran tersebut 

akan meningkatkan pendapatan masyarakat (publik) sebagai balas jasa dari 

peningkatan penggunaan input untulc publik. 

c. Perubahan Output 

Perubahan kebijakan anggaran pemerintah dapat mempengaruhl tingkat output 

dalam suatu perekonomian (POB) maupun penerimaan riil. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya perubahan pengeluaran pemerintah menyebabkan adanya 

perubahan alokasi input yang selanjutnya mempengaruhl output yang akan 

dihasilkan dalam perekonomian. Perubahan output iru tentu saja berpengaruh 

langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Shah dalam Muslim (2003 : 3) pengeluaran pemerintah daerah 

antara lain dapat diukur berdasarkan kebutuhan fiskal (fiscal need) suatu daerah. 

Kebutuhan fiskal adalah jwnlah kebutuhan pelayanan publik standar yang rubutuhkan 

oleh pemerintah daerah, di mana standar tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah 

pusat. V ariabel yang digunakan untulc menghitung kebutuhan fiskal antara lain 

pengeluaran untulc pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, kesejahteraan 

sosial, jumlah penduduk, serta pelayanan publik lainnya 
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Hukum pengeluaran pemerintah yang makin meningkat (Law of Growing 

Public Expenditures) yang dikemukakan oleh Adolf Wagner dalam Sutrisno (1984 : 

364 ) menyatakan bahwa dengan makin majunya masyarakat, makin meningkatnya 

jumlah penduduk, makin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka pengeluaran 

pemerintah juga akan semak.in meningkat. Wagner mengukur peningkatan alctivitas 

atau pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

GpC1/ YpCi> GpCt•l / YpCt•l > GpC1.2/ YpC1.2> ...... > GpCi-n/ YpCt·D 

di mana : GpC = Pengeluaran pemerintah per kapita 

Y pC = Produk/pendapatan per kapita 

t = Indeks waktu 

Sementara itu Clark dalam Eko (2004 : 21) menyatakan bahwa meskipun 

pengeluaran pemerintah selalu meningkat seperti yang dinyatakan dalam huk:um 

Wagner, trend peningkatan tersebut ada batasnya Batas peningkatan tersebut disebut 

"Batas Kritis" (Critic Limit) yang diperkirakan kurang lebih 25% dari GNP. Apabila 

batas kritis ini dilampaui, maka akan terjadi : Pertama, timbulnya inflasi yang akan 

mengacaukan perekonomian. Kedua, perangai masyarakat menjadi berubah dari yang 

dulunya produktif menjadi kurang produktif karena insentif untuk meningkatkan 

usaha menurun. 

Selanjutnya Rostow dan Musgrave dalarn Eko (2004 : 22 ) menghubungkan 

perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi 

yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal 
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perkembangan ekonomi, investasi pemerintah sebagian besar digunakan untuk 

menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan serta transportasi. 

Pada tahap menengah perkembangan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan 

untuk meningkatakan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Peranan 

pemerintah harus tetap dominan karena peranan swasta yang semakin besar ini 

banyak menimbulkan kegagalan pasar. Pemerintah harus menyediakan barang dan 

jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Pada tahap 

lanjut perkembangan ekonomi, investasi pemerintah beralih dari penyediaan 

prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari 

tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. 

Adapun menurut Musgrave dalam Eko (2004 : 24) pertumbuhan 

pengeluaran pemerintah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

a. Pertumbuhan pendapatan per kapita. Proporsi barang pribadi dan barang 

publik/ sosial selalu berubah sesuai dengan kenaikan pendapatan per 

kapita dan porsi barang sosial selalu meningkat. 

b. Perubahan teknis. Perubahan teknologi dapat meningkatkan atau 

menurunkan kepentingan secara relatif barang-barang yang manfaat 

eksternalnya cukup besar sehingga harus disediakan oleh pemerintah. 

c. Perubahan populasi. Perubahan tingkat pertumbuhan populasi 

menyebabkan perubahan distribusi umur dan kecendrungan 1nt 

direfleksikan dalam perubahan pengeluaran untuk pendidikan dan 

perawatan penduduk lanjut usia. Kebutuhan akan pelayanan umum 
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dipengaruhi pula oleh faktor-faktor seperti mobilitas populasi yang 

dapat mendorong pertumbuhan kota-kota baru dan berakibat 

meningkatnya permintaan fasilitas umum kota. 

d. Biaya relatif dan jasa publik. Tingkat inflasi yang lebih cepat dalam 

harga input ataupun barang jadi yang dibeli oleh pemeri.ntah 

mengakibatkan peningkatan rasio pengeluaran nominal terhadap 

pendapatan nasional. 

e. Urbanisasi. Proses urbanisasi dan kemacetan yang ditimbulkannya telah 

meningkatkan kebutuhan akan infrastruktur dan pelayanan umum. 

Sementara itu menurut Supannoko (2000: 24-29) sebab-sebab dari kegiatan 

pemerintah yang selalu meningkat adalah : 

a. Adanya perang. Sekali pengeluaran untuk keperluan perang itu diadakan 

akan sulit sekali untuk dikurangi meskipun perang tersebut telah selesai. 

Kecendrungan ini disebut displacement effects. Harus ada pengembalian 

pinjaman selama perang yang barns dibayar beserta bunganya Harns 

ada pula subsidi bagi para veteran perang tersebut. 

b. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Meningkatnya 

tingkat penghasilan, maka kebutuhan akan konsurnsi barang dan jasa 

juga akan meningkat. Banyak barang dan jasa yang tidak mungkin 

diusahakan oleh swasta seperti kegiatan pendidikan, kesehatan, 

pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan mesti ditangani oleh 

pemerintah. 



menarik di kota seperti tingkat upah yang tinggi dan adanya kesempatan 

kerja serta hiburan. 

d. Perkembangan demokrasi. Perkembangan dernokrasi memerlukan biaya 

yang sangat besar, terutama untuk mengadakan musyawarah., 

pemungutan suara, rapat-rapat dan sebagainya. 

1.5.2. Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Dalarn rangka otonomi daerah yang disertai dengan peningkatan kebutuhan 

masyarakat akan sarana dan prasarana publik dengan kuantitas serta kualitas yang 

lebih baik sesuai dengan kewenangan yang diserahkan pusat ke daerah maka hal ini 

berarti peningkatan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk 

membiayai pengeluaran tersebut, pernerintah daerah memerlukan sumber-swnber 

keuangan daerah yang digali clari potensi daerah tersebut, salah satunya yang paling 

diutamakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu tinggi rendahnya 

penerimaan daerah dari PAD akan mempengaruhi juga tinggi rendahnya pengeluaran 

(pembangunan) daerah. 

Sukirno (1984 : 365) menyebutkan bahwa pertumbuhan pengeluaran 

pemerintah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu : (1). Penerimaan pajak, (2). 

Perubahan teknis, dan (3). Faktor politis. Selanjutnya Kuncoro (2006 : 506) 

menyebutkan bahwa setidaknya ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang pada 

gilirannya menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat 

Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. 

Kedua, tingginya derajat sentralisasi dalarn bidang perpajakan terhadap semua pajak 
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berperannya perusahaan daerah sebgai sumber pendapatan daerah. Kedua, tingginya 

derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan terhadap semua pajak utama yang paling 

produktif baik pajak langsung inaupun pajak tidak langsung dengan alasan 

s~ntralisasi perpajakan adalah rrtengurangi disparatis daerah, efisiensi administrasi 

dan keseragaman pajak. Ketiga, kehdati pajak daerah cukup beragam temyata hanya 

sedikit yang dapat diandalkan sebagi surnber penerimaan. Keempal, merupakan faktor 

politisi, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai surnber keuangan yang tinggi 

akan mendorong terjadinya disintergrasi dan separatis. Kelima, kelemahan dalam 

memberikan subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tercermin dari 

porsi bantuan lebih rendah daripada bantuan yang bersifat khusus. 

Machfud dalam Sumarsen (2005 : 14) menyatakan bahwa untuk mengantisipasi 

desentralisasi dan proses otonomi daerah tarnpaknya pungutan pajak dan retribusi 

daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan 

desentralisasi. Terdapat banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan 

penggalian dan peningkatan PAD, terutama disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah 

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 daerah kabupaten/kota dimungkinkan untuk 

menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun melihat kritik pengadaan pajak 

baru semakin ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih 

dengan pajak pusat dan pajak provinsi, diperkirakan daerah memiliki basis 

pungutan lebih rendah dan terbatas serta sifatnya bervariasi antar daerah. 
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Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil 

kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi. 

2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah 

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Dari segi 

upaya pemungutan pajak clan retribusi, banyaknya bantuan dan subsidi ini 

mengurangi "usaha" daerah dalam memungut P AD-nya dan lebih mengandalkan 

kemampuan negosiasi daerah terhadap pusat untuk mempetoleh tambahan 

bantuan. 

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah 

Hal ini mengakibatkan bahwa pungutan cenderung dibebani oleh biaya pungut 

yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat yang rendah. Salah satu 

sebabnya adalah diterapkannya sistem target dalam pungutan daerah. Sebagai 

akibatnya beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun 

dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dan retribusi daerah 

melampaui target yang ditetapkan. 

4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah 

Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. 

Sementara itu menurut Basri dalam Zeth (2003 : 23) ada enam langkah yang 

harus ditempuh pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD antara lain : 

I . Mengenali dengan baik potensi daerah sendiri dan menggalang kemarnpuan 

sendiri untuk menguak potensi-potensi tersebut. 
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2. Menitikberatkan kepada beberapa sumber penerimaan yang besar saja bahkan 

kalau perlu mengkhususkan untuk beberapa jenis pajak atau pungutan yang sudah 

kurang atau tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman, khususnya pola 

konsumsi masyarakat dan sifat-sifat objek pajak. 

3. Menetapkan kebijakan harga yang mampu menopang pencapaian optimalisasi 

yang penting bagi produksi, untuk itu jajaran aparat daerah yang mengelola 

BUMD di bidang publik utiliti harus benar-benar mampu memahami prinsip

prinsip ekonomi. 

4. Memperhitungkan segala sesuatunya dari tinjauan yang lebih mikrokopis 

pengenaan suatu objek pajak atau bentuk-bentuk pengenaan lainnya hendaknya 

tidak semata-mata dilihat dari sebagai upaya untuk memaksimwnkan penerimaan 

jenis pajak tertentu tersebut, melainkan perlu pula memperhitungkan kepada pos

pos penerimaan yang lain dan kepada perekonomian daerah secara keseluruhan . 

5. Peningkatan kemampuan aparatur dinas pendapatan daerah yang disertai 

penyempurnaan sistem akuntansi. 

6. Mengefektifkan pengenaan local user charges. Dalam laporan Bank Dunia pada 

tahun 1993 disebutkan Apropriate charges for public services can raise both 

revenues and efficiency. 
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1.5.3. Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah 

Kebutuhan fiskal adalah kebutuhan daerah untuk membiayai semua 

pengeluarannya dalam rangk:a menjalankan fungsi atau kewenangan daaerah untuk 

membiayai atau menyediakan pelayanan publik (public services). Kebutuhan fiskal 

berupa pengeluaran pemerintah daerah salah satunya ditaksir dengan variabel jumlah 

penduduk. Jurnlah penduduk sangat berperan dalam menentukan jumlah pengeluaran 

pemerintah daerah di mana semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula 

jumlah sarana dan parasarana publik yang harus disediakan oleh pemerintah sehingga 

pengeluaran pemerintah akan semakin bertambah. Daerah yang mempunyai jumlah 

penduduk yang besar harus menyediakan sarana dan prasarana publik yang lebih 

banyak, misalnya membangun pasar, sekolah, jalan raya dan lain-lain untuk 

menunjang kegiatan penduduk tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana publik ini 

berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah. 

Berbicara masalah jumlah penduduk yang besar tidak terlepas dari msalah 

komposisi penduduk yang mana Indonesia mempunyai banyak penduduk usia muda 

(anak-anak) yang memerlukan penanganan dengan baik terutama di bidang kesehatan 

dan pendidikan. Semua ini memerlukan biaya yang besar untuk menyediakan sarana 

dan prasaran sehingga di kemudian hari mereka nantinya menjadi penduduk yang 

berkualitas, sehatjasmani dan rohani dan memilki penghidupan yang lebih baik. 

Selain itu penduduk yang berusia muda ini akan memasuki usia kerja dan 

pemerintah mau tidak mau harus menyediakan lapangan kerja yang banyak, jika tidak 

mereka ini akan menambah barisan pengangguran. Apabila masalah pengangguran 
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tersebut tidak diatasi maka mereka dapat mengganggu kestabilan, keamanan serta 

ketentraman masyarakat dan negara. Untuk mengatasi masalah ini sudah jelas 

diperlukan dana yang tidak sedikit sehingga dapat dinyatakan bahwa besar kecilnya 

jumlah penduduk yang mendiami suatu daerah akan mempengaruhi besar kecilnya 

pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. 

1.6. Perielitian Terdahulu 

Penelitian Saltzman dalam Hasanuddin (1994 : 63) dengan judul Analisis 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Daerah Tingkat II di 

Indonesia memperoleh basil bahwa total Penerirnaan Daerah, Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan Jumlah Penduduk Daerah 

mempehgaruhi Pengeluaran Pembangunan secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai koelisien determinasi (R2
) sebesar 0,96 untuk pengeluaran pembangunan yang 

berarti bahwa 96 persen dari variabel pengeluaran pembangunan daerah dapat 

diterangkan oleh variabel total penerimaan daerah, Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) atas dasar harga berlaku danjumlah penduduk. 

Selanjutnya penelitian Daryanto dalam Hasyim (2004 : 54) yang mencoba 

mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pembangunan di 

Seluruh Daerah Tingkat II Daerah lstimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa Jumlah 

Penduduk, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pembangunan. Adapun nilai 

koefisien determinasi (R2
) yang diperoleh sebesar 0,94 berarti bahwa 94 persen 
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bantuan pembangunan dipengaruhi oleh jwnJah penduduk, PDRB, dan PAD 

sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian. 

Sementara itu penelitian Eko Oktavian (2004 : 85) tentang Pengeluaran 

Pemerintah di Bidang Infrastruktur di Kabupaten Musi Banyu Asin menyatakan 

bahwa Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sama-sama 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah khususnya 

dalam bidang infrastruktur tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien 

determinasi (R2
) sebesar 0,9878. Artinya, 98,78 persen pengeluaran pemerintah 

khususnya dalam bidang infrastruktur dipengaruhi olehjumlah penduduk dan PDRB. 

Selanjutnya penelitian Nourman Sugita (2005 : 61) dengan judul Faktor

Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Musi Rawas 

dengan variabel PAD dan Dana Perirnbangan sebagai variabel yang mempengaruhi 

Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas. Hasil penelitan 

menyatakan bahwa PAD dan Dana Perirnbangan berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengeluaran · pemerintah. Pengaruh kedua variabel tersebut sangat tinggi 

yang ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,997 atau 99,7 persen 

dari pengeluaran pemerintah tersebut dipengaruhi oleh PAD dan Dana Perimbangan. 

1.7. Kerangka Pikir 

Sejalan dengan peajelasan secara teoritis dari teori-teori serta penelitian 

terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat membuat kerangka 

pikir yang menggambarkan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 
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Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah. 

Adapun dimasukkannya variabel PAD sebagai variabel yang mempengaruhi 

pengeluaran pembangunan karena variabel ini merupakan cennin kemampuan dan 

kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri termasuk 

membiayai pengeluaran daerahnya. Sementara itu jumlah penduduk turut disertakan 

sebagai variabel lain yang mempengaruhi pengeluaran pembangunan karena dengan 

bertambahnya jumlah penduduk maka kewajiban pemerintah untuk menyediakan 

sarana dan prasarana publik juga turut meningkat yang berarti pula peningkatan 

pengeluaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jalan pemikiran penulis 

tersebut dituangkan dalam bentuk skema berikut : 

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 
(PAO) Realisasi Pengeluaran 

~ . 
Pembangunan 

Jumlah Penduduk 

Gambar 1.1 

Hubungan antar V ariabel Penelitian 

1.8. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis, yaitu : Pendapatan 
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Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap 

Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Kota Palembang. 

1.9. Metodologi Penelitian 

1.9.1. Ruang Lingkup 

Kajian dalarn penelitian ini lebih difokuskan pada analisis pengeluaran 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang melalui pengarnatan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk sebagai faktor-faktor 

yang mempengaruhinya dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 1 ?96 sarnpai 2005. 

1.9.i. Data dan Sumber Data 

Untuk keperluan analisis digunakan data sekunder berupa data Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pembangunan di kota 

Palembang sejak tahun 1996-2005 yang diperoleh dari lembaga berwenang seperti 

Din.is Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Palembang, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Palembang, dan Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kota Palembang serta literatur- literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang 

diteliti. 

1.9.3. Teknik Analisis 

Terdapat dua teknik utama yang diterapkan untuk menganalisis masalah

masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yang meliputi teknik analisis kualitatif 

dan kuantitatif. Supranto dalarn Sumarsen (2005 : 38) menyatakan bahwa teknik 

analisis kualitatif merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menguraikan 

karakteristik dari suatu keadaan dengan peralatan yang digunakan yaitu perbandingan 
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dan perhitungan prosentase atau penjelasan tabel. Dengan demikian analisis kualitatif 

dilakukan dengan menginterpretasikan data-data yang telah diperoleh, sedangkan 

dalam analisis kuantitatif digunakan Fungsi Cobb Douglas untuk. mengetahui adanya 

hubungan yang mempengaruhi antar variabel seperti tampak berikut ini : 

Y= f (X1,X2) 

Selanjutnya fungsi tersebut dijabarkan dalam model regresi tinier berganda 

dengan persamaan : 

di mana: 

Y = Pengeluaran Pembangunan 

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

X2 = Jumlah Penduduk 

a = Konstanta 

b = Parameter 

e = Standar Error 

Sementara itu pengujian hipotesis dapat dilakukan secara bersan1aan atau 

secara individu. Hal ini dilakukan untuk. mengetahui apakah variabel bebas yang 

digunakan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Hipotesis yang hendak diuji dalam hal ini adalah: 

Ho: bl= b2 = 0 

Ha : paling tidak ada satu koefisien tersebut tidak sama dengan nol. 

Pengujian hipotesis ini menggunakan: 
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1. Uji statistik T (T-test) 

Pengujian ekonometrika terhadap hipotesis secara individu dilakukan dengan 

menggunakan uji T yang bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh 

masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika nilai t statistik < t tabel, maka 

hipotesis nol (Ho) diterima berarti antara variabel bebas dan variabel terikat tidak 

terpengaruh secara nyata. Sebaliknya,jika nilai t statistik > t tabel, maka hipotesis 

no! (Ho) ditolak, dengan kata lain antara variabel be bas dan variabel terikat 

terpengaruh secara nyata. Nilai t tabel diperoleh dengan terlebih dahulu 

menentukan derajat kebebasan sebesar n-k, di mana n adalah tahun pengamatan 

yaitu IO tahun pengamatan dan k adalah banyaknya koefisien yang terdapat dalam 

persamaan. Dalarn penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen ( a 

= 5 persen ). Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai daerah penerimaan clan 

penolakan dapat dilihat pada gambar berikut : 

Daerah Penolakan 

Gambar 1.2 

Kurva Uji StatistikT 

t-tabel 
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2. Uji statistik F (F-test) 

Pengujian ekonometrika terhadap hipotesis secara bersarnaan dilakukan dengan 

uji F yang bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Nilai F hitung (Fn) ini dibandingkan dengan F tabel dengan derajat 

kepercayaan yang digunakan sebesar 95%. Jika nilai F hitung > F tabel maka Ha 

diterima yang berarti pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat 

adalah signifikan, sebaliknya jika F hi tung< F tabel maka pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat adalah tidak signifikan. Adapun daerah penolakan 

dan penerimaan dapat ditunjuk.kan dalam gambar di bawah ini: 

Daerah Penerimaan 

Gambar 1.3 

Kurva Uji Statistik F 

O::iernh Penol::ibn 

F-tabel F-hitung 

Selanjutnya digunakan pengujian model ekonometrika, yaitu: 

1. Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan salah satu pelanggaran aswnsi klasik. Untuk 

mengetahui apakah dalam model terdapat multikolinieritas atau tidak, dapat dilihat 
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dari hasil pengujian model dengan program SPSS. Interpretasi dari persamaan regresi 

ganda secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam 

persamaan tersebut tidak sating berkolerasi. Adanya hubungan tinier antara variabel 

bebas menyebabkan interpretasi dari persamaan regresi menjadi tidak benar 

(Sumarsen; 2005 : 40). 

Pengujian gejala multikolinieritas dilakukan dengan Frich Confluence 

Analysis atau Bunch Map Analysis (Sumodiningrat; 1993 : 287). Gejala-gejala yang 

dipakai untuk menandai adanya multikolinieritas adalah : 

a. Koefisien detenninasi (R2
) 

b. Koefisien parsial (R) 

c. Kesalahan balcu dari parameter-parameter regresi 

Pengujian terhadap gejala multikolineritas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan melihat keofisien detenninasi parsial (R) dari basil regresi antar variabel 

bebas pada persamaan penelitian dan membandingkan dengan koefisien determinasi 

pada awalnya. Apabila nilai R lebih besar atau sama dengan nilai R2
, maka tingkat 

multikolinieritas yang terjadi cukup tinggi sehingga mernbahayakan interpretasi hasil 

regresi. Selanjutnya apabila nilai R lebih kecil dari R2
, maka tingkat multikolinieritas 

cukup kecil dan tidak membahayakan bagi interpretasi hasil regresi tersebut. 

2. Heteroskedastisitas 

Pengujian gejala Heteroskedastisitas dilakukan dengan metode grafik atau 

plot antara nilai-nilai prediksi dengan residual. Menurut Smith dalam Nachrowi 

(2004 : 67) variabel akan dikatakan homogen jika sebaran data hasil plot tidak 
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berpola tapi mengikuti garis horizontal ( horizontal band ) ataupun menyebar secara 

acak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Firdaus dalam Dewi (2003 : 52) yang 

menyatakan jika terjadi variasi tidak konstan seolah-olah beberapa kelompok data 

rriembentuk pola tertentu maka dapat dikatakan bahwa data tersebut terkena gejala 

heteroskedastisitas dan sebaliknya jika data tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada surnbu Y maka hal ini berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas 

padamodel. 

j_ Autokolerasi 

Autokolerasi adalah adanya korelasi antara variabel itu sendiri pada 

pengamatan berbeda waktu. Umumnya banyak terjadi pada data time series. 

Pengujian autokolerasi ini menggunakan uji Durbin Watson (Uji- d), karena uji ini 

rherupakan cara yang paling popular. Adapun hasil uji Durbin Watson dibagi dalarn 

lima ketentuan (Sumarsen; 2005 : 42) yaitu: 

1. Bila d < dL maka tolak Ho yang berarti ada kolerasi positif. 

2. Bila dL < d < du, maka tidak dapat diambil keputusan apa-apa 

3. Bila dL < d < 4 - du maka terima Ho yang artinya tidak ada autokolerasi 

4. Bila 4-dL < d < du maka tidak dapat diambil keputusan apa-apa 

5. Bila 4-du< d < 4-dL pengujian tidak dapat disimpulkan 
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1.9.4. Batasan Operasional Variabel 

Untuk memudahkan penulisan skripsi, maka penulis memberikan batasan 

terhadap variabel-variabel yang diteliti. Batasan variabel-variabel tersebut antara lain: 

1. Pengeluaran Pembangunan adalah realisasi total pengeluaran pembangunan 

pemerintah daerah Kota Palembang dalam tahun tertentu. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan total yang diperoleh 

pemerintah kota Palembang dari total pajak, total retribusi, dan sumber 

lainnya yang dipungut dari orang atau badan yang dihitung pada tahun 

tertentu (1 tahun) berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Jumlah Penduduk yaitu total jumlah penduduk kota Palembang pada tahun 

tertentu. 
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