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ABSTRAK 

Pengeluaran Pemerintah Daerah  dan Pertumbuhan Ekonomi 
 (Studi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sumatera ) 

 

Oleh : 

Ahmad Sentri 

Penelititan ini untuk melihat pola pengeluaran pemerintah daerah terutama 

belanja daerah yang berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi yaitu 

belanja daerah bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan, perhubungan, 

dan sosial, serta dihubungkan sektor-sektor unggulan masing-masing daerah pada 

Daerah Otomomi Baru (DOB) di Pulau Sumatera yang dimekarkan Tahun 1999 

(17 Kabupaten/kota). 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa sektor potensial dengan kriteria 

sektor basis, serta mempunya pertumbuhan dan daya saing yang tinggi masih di 

dominasi oleh sektor pertanian dan jasa-jasa. Sedangkan belanja pemerintah 

daerah, untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang sosial  memiliki 

berpengaruh positif dan signifikan, dan bidang perumahan memililiki pengaruh 

negatif dan signifikan, sedangkan belanja pemerintah bidang pertanian dan 

transportasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi DOB, dengan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, 

gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta 

sektor pengangkutan dan komunikasi sebagai sektor menunjang pembangunan 

ekonomi di DOB.  

Kata Kuci : Pengeluaran pemerintah, Belanja Daerah sektoral, Daerah Otonomi 

Baru (DOB), Pertumbuhan Ekonomi, dan Sektor Potensial. 

 

 



ABSTACT 

Local Government Expenditures and Economic Growth 
  (Study of New Autonomous Region (DOB) in Sumatera island’s) 

By  

Ahmad Sentri 

This research is to see the pattern of local government expenditures, 

especially regional expenditures that are directly related to economic growth, 

namely regional expenditures in education, health, agriculture, housing, 

transportation, and social, and linked the respective superior sectors in the New 

Autonomous Region (DOB) In Sumatera Island’s at 1999 years (17 districts / 

municipalities). 

This study shows that potential sectors with criteria of the basic sector, 

and have high growth and competitiveness are still dominated by the agricultural 

sector and services. While local government expenditures, for education, health, 

and social affairs have a positive and significant influence, and housing has a 

negative and significant impact, while government spending on agriculture and 

transportation has no significant effect on the growth of the new autonomous 

regions, with the agricultural sector, Manufacturing, electricity, gas and water 

supply sectors, construction sector, trade, hotel and restaurant sector, as well as 

transportation and communications sector as sector supporting economic 

development in new autonomous regions (DOB). 

 

Keywords: Government expenditure sectoral, government spending, new 
autonomous regions (DOB), economic growth, and potential sectors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dimulai 1 Januari 

2001, sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999, kemudian 

diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.  

Pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri 

mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal tersebut 

dimaksudkan bahwa pembangunan daerah akan dapat difokuskan pada prioritas 

kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. 

Musgrave dan Musgrave (1991) menyatakan bahwa ada tiga peran  

pemerintah  yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi 

alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme 

pasar dengan menyediakan public goods, atau dengan mengalokasi seluruh 

sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai private maupun 

public goods, dan menentukan komposisi dari public goods. Regulasi yang 



dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi ini. Selanjutnya, fungsi 

distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap 

distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang 

adil dan merata. Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran 

sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat 

stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.  

 Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian 

Keuangan, peran pemerintah daerah yaitu sebagai aktor dan fasilitator.  Sebagai 

aktor, pemerintah daerah melakukkan kegiatan pembangunan melalui belanja 

yang secara langsung mendorong pergerakan roda perekonomian, melalui 

pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana layanan publik yang vital. 

Sedangkan  sebagai fasilitator lebih ditunjukkan melalui kebijakan-kebijakan yang 

kondusif terhadap pembangunan ekonomi, baik melalui kebijakan fiskal maupun 

kebijakan non fiskal.  Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah 

daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi akan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan 

kebijakan belanja daerah.   

Belanja daerah seperti tertuang dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 

adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 

bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun rincian 

mengenai belanja daerah yaitu rincian belanja daerah menurut organisasi 

disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah; rincian 



belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri atas layanan umum, ketertiban 

dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, 

kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial; dan 

rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas 

belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan 

bantuan sosial.  

Dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah dapat diukur menggunakan PDRB. Pada dasarnya, PDRB adalah  jumlah 

keseluruhan dari nilai tambah yang dihasilkan sebagai akibat adanya aktivitas 

ekonomi. PDRB dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah dan pihak-pihak lain 

untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi, dan dapat digunakan 

untuk mengetahui perkembangan ekonomi daerah secara keseluruhan atau per 

sektor (Badan Pusat Statistik).  

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) ada empat faktor sebagai 

sumber pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut yaitu 1. Sumberdaya 

manusia;  2. Sumberdaya alam; 3. Pembentukan modal, dan 4. Teknologi. 

Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran 

pemerintah di berbagai bidang seperti sarana dan prasarana. Pembentukan modal 

di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital 

(SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. SOC ini sangat penting 

karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun 

tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak  swasta tidak berminat untuk 



menanamkan modalnya. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan 

terdorong naik dengan adanya berbagai fasilitas publik.  

Rostow dan Musgrave dalam teori pengeluaran pemerintah yang 

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 

pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada 

tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total 

investasi relatif besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan 

prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. Pada tahap 

menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap 

ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar 

pada tahap menengah, karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan 

banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan 

barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap ini 

perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang 

makin komplek, misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh 

perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran 

atau polusi. Dalam hal ini, pemerintah harus turun tangan mengatur dan 

mengurangi dampak negatif dari polusi, pemerintah juga harus melindungi buruh 

dalam meningkatkan kesejahteraannya.  

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, 

investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase 

investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi 



lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan 

ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk 

aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

Merujuk pada teori Rostow dan Musgrave, yakni dengan menghubungkan 

pengeluaran pemerintah/belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi, di kalangan 

para ahli terutama dalam literatur ekonomi masih menjadi perdebatan. Beberapa 

ahli percaya dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 

adalah negatif atau tidak signifikan diantaranya Akpan, 2005; Folster dan 

Henrekson, 1999; Laudau, 1983; Dandan, 2011, dan sebagian percaya dampaknya 

positif dan signifikan yakni  Korman dan Brahmasrene, 2007, Donald dan 

Shuaglin, 1983.  

Beberapa penelitian terdahulu melihat dampak pengeluaran pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi yang menggunakan komponen pengeluaran pemerintah, 

antara lain: Harshorn (1995), Saad dan Kalakech (2009), Loto (2011) 

menggunakan pengeluaran pemerintah sektoral yaitu pertahanan, pendidikan, 

kesehatan, transportasi dan komuniskasi serta pertanian. Dalam penelitiannya 

Loto (2011) mengemukakan bahwa keamanan sebagai fungsi perlindungan suatu 

bangsa meliputi penciptaan supremasi hukum dan penegakan hak kekayaan, 

kehidupan dan harta benda dari agresi eksternal, kesehatan dan pendidikan 

meningkatkan efisiensi tenaga kerja yang akan meningkatkan pertumbuhan 

produksi nasional. Pengeluaran untuk infrastruktur seperti transportasi dan 

komunikasi meningkatkan produksi yang efisien, dengan meminimalkan biaya 



produksi. Hal ini akan mendorong investasi swasta sehingga pada akhirnya 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam jangka pendek, pengeluaran pada pertanian dan pendidikan berdampak 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi,  dan pengeluaran untuk kesehatan, 

transportasi dan komunikasi serta keamanan memiliki danpak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, meskipun pengeluaran transportasi keamanan nasional dan 

komunikasi secara statistik tidak signifikan.  

 Nurudeen dan Usman (2010) selain menggunakan pengeluaran pemerintah 

sektoral berupa pengeluaran pendidikan, pengeluaran transportasi dan 

komunikasi, dan pengeluaran kesehatan dan menambahkan variabel-variabel lain 

berupa total modal, total belanja operasional. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

peningkatan pengeluaran pemerintah pada infrastruktur, sosio-ekonomi 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan 

pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula pengeluaran untuk 

infrastruktur seperti jalan, listrik, komunikasi yang semua ini dapat mengurangi 

biaya produksi dan meningkatkan investasi sektor swasta, serta profitabilitas 

perusahaan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.   

Lin (1994) menambahkan komponen penyediaan barang publik dan 

infrastruktur, jasa sosial dan target intervensi (karena subsidi ekspor), hasil 

penelitian menunjukkan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi,  termasuk penyediaan barang pablik dan infrastruktur, 

pelayanan sosial dan target intervensi (seperti subsidi ekspor). Sejalan dengan 



Kweka dan Morrissey (2000) dengan membagi dua kelompok pengeluaran 

pemerintah khusunya pengeluaran investasi (fisik) menjadi pengeluaran untuk 

konsumsi dan investasi modal manusia.  Hansson dan Henrekson  (1994) 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel transfer  

pemerintah,  konsumsi dan total output. Dalam penelitiannya ketiga komponen 

tersebut memiliki efek negatif, sementara pengeluaran pendidikan memiliki efek 

positif, dan investasi pemerintah tidak berpengaruh pada pertumbuhan 

produktivitas swasta. 

D´emurger (2001) melakukan penelitian tentang pengembangan 

infrastruktur terhadap pertumbuhan menggunakan model pertumbuhan. Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa keberadaan infrastruktur menjadi faktor penentu 

utama terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Bose, et.al (2003) dengan 

menggunakan variabel belanja modal, belanja rutin, investasi pemerintah dan 

pengeluaran pendidikan total. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa belanja 

modal, investasi pemerintah dan pengeluaran pendidikan total berpengaruh positif 

dan signifikan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja rutin 

tidak signifikan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. 

Jamzay Zodik (2006) meneliti hubungan pengeluaran pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Hasil penelitiannya memperlihatkan 

bahwa pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan maupun 

pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.  

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan efek pemekaran wilayah di 

berbagai daerah Indonesia,  sejak diberlakukannya UU No 22 dan 25 tahun 1999 



tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.  

Hingga saat ini, pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) berdasarkan data yang  

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, sejak tahun 1999 sebanyak 217 DOB, 

terbagi dalam 8 provinsi, 174 kabupaten dan 34 kota.  

Tujuan pembentukan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu peningkatan pelayanan publik 

guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah 

dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau 

penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa 

daerah.2 Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota 

menjadi dua daerah atau lebih. 

Persyaratan mengenai proses pembentukan yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah No. 78 tahun 2007 menggantikan Peraturan Pemerintah No.129 tahun 

2000 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah, 

yaitu persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Persyaratan 

administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat; Persyaratan 

secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial 

budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan,keamanan, dan 

faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah; dan 

Persyaratan fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, 

sarana, dan prasarana pemerintahan.  

Konsep mengenai pemekaran wilayah itu sendiri pernah diungkapkan oleh 

Tiebout (1956) melalui pendekatan public choice scholl. Dalam sebuah artikel 



yang berjudul A Pure Theory of Local Expenditure, Tiebout (1956) mengatakan 

bahwa pemekaran wilayah dianalogikan sebagai model ekonomi persaingan 

sempurna di mana pemerintah daerah memihki kekuatan unluk mempertahankan 

tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan 

setiap individu masyarakatnya untuk mengekspresikan preferensinya untuk setiap 

jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda dengan vote with 

their feet.  

Merujuk kepada pandangan Tiebout (1956) tersebut, Swianiewiez (2002) 

mengeluarkan suatu pernyataan bahwa komunitas lokal yang kecil dan lebih 

homogen akan lehih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai 

dengan preferensi sebagian besar masyarakatnya. Kesempatan masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam komunitas yaug kecil memiliki peluang lebih besar. Kemudian, 

pemerintahan daerah yang kecil meniihki birokrasi yang rendah, misalnya fungsi 

administrasi. (Tarigan, 2010) 

Pertimbangan utama daerah mengajukan pembentukan atau pemekaran 

daerah yaitu adanya kebutuhan pemerataaan ekonomi daerah; kondisi geografis 

yang terlalu luas, sehingga proses delivery pelayanan publik tidak optimal karena 

infrastruktur yang tidak memadai, akibatnya pengelolaan pemerintahan dan 

pelayanan publik tidak efektif; perbedaan basis identitas, karena adanya 

perbedaan etnis, asal muasal keturunan); kegagalan pengelolaan konflik komunal, 

karena kekacauan politik yang tidak bisa diselesaikan dan seringkali menimbulkan 

tuntutan adanya pemisahan daerah; dan adanya insentif fiskal yang dijamin oleh 

undang-undang bagi daerah-daerah baru hasil pemekaran melalui Dana Alokasi 



Umum (DAU),bagi hasil sumber daya alam, dan Pendapatan Asli Daerah, (Surya, 

2006).  

Pulau Sumatera sebagai salah satu wilayah koridor ekonomi dalam 

program MP3EI, sejak otonomi daerah digulirkan dan hingga saat ini, telah 

mempunyai 17 kabupaten/kota baru Daerah Otonom Baru (DOB). Pertanyaannya 

adalah, apakah 17 DOB di Sumatera ini telah berdampak positif terhadap 

percepatan pembangunan yang dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakatnya atau  sebaliknya.  

Tingkat pertumbuhan ekonomi DOB pulau Sumatera yang dimekarkan pada 

tahun 1999 dapat dilihat pada Tabel 1.1,  Rata-rata pertumbuhan ekonomi DOB pada 

tahun 2010 masih di atas rata-rata Pulau Sumatera yaitu sebesar 6,89 persen dengan 

rata-rata Pulau Sumatera sebesar 5,55 persen. Laju pertumbuhan ekonomi DOB 

tertinggi masih di dominasi oleh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Riau dan 

Kepulauan Riau, ini dikarenakan DOB tersebut memiliki sumber daya alam berupa 

migas yang melimpah. Pertumbuhan ekonomi DOB berdasarkan rangking terendah 

dari tahun 2001-2010 yaitu Kabupaten Way Kanan, Mentawai, Metro, Tebo, Natuna, 

Lampung Timur, Karimun, dan Tanjung Jabung timur. 

Tabel 1.1 :  Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Peringkat DOB Se-Sumatera Tahun 
2001, 2006 dan 2010. 

No DOB Pertumbuhan Ekonomi Peringkat  
2001 2006 2010 2001 2006 2010 

1 K.MENTAWAI 4.03 4.05 4.88 13 16 16 

2 K.SINGINGI 5.29 8.83 7.03 9 4 9 

3 R.HULU 6.51 7.23 7.29 7 10 7 

4 R.HILIR 7.43 8.07 7.57 3 5 5 

5 SIAK 6.93 7.82 7.36 5 6 6 

6 PELALAWAN 6.26 7.66 7.17 8 8 8 

7 DUMAI 7.41 9.34 8.60 4 3 1 



Tabel 1.1, lanjutan 

No DOB Pertumbuhan Ekonomi Peringkat  
2001 2006 2010 2001 2006 2010 

8 SAROLANGON 4.77 7.69 8.42 10 7 2 

9 M.JAMBI 2.87 6.00 8.33 17 12 3 

10 TJ.TIMUR 4.06 9.51 6.66 12 2 10 

11 TEBO 4.15 9.69 6.13 11 1 14 

12 KARIMUN 7.85 6.05 6.56 2 11 11 

13 NATUNA 7.95 5.62 6.25 1 14 13 

14 BATAM 6.59 7.48 7.77 6 9 4 

15 METRO 3.23 5.70 5.89 16 13 15 

16 W.KANAN 3.51 4.04 4.84 15 17 17 

17 L.TIMUR 3.81 4.05 6.40 14 15 12 

 Rata-rata 5.45 6.99 6.89    
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Percepatan kesejahteraan masyarakat pada DOB salah satunya dapat dilihat 

dari tingkat kualitas sumberdaya manusia pada daerah tersebut, sehingga perlu 

adanya pengelolaan SDM guna peningkatan kapabilitas manusia (Ul Haq, 1998). 

Sesuai dengan penelitian Sen (1999) menyatakan bahwa pendekatan 

pembangunan manusia dalam ilmu ekonomi pembangunan sesuai konsep human 

capabilities approach yang menekankan pada gagasan kemampuan manusia 

sebagai salah satu pelopor tema sentral pembangunan ekonomi, sehingga 

memaksa terjadinya perubahan paradigma pembangunan. 

Ukuran pembangunan manusia telah formulasikan untuk melihat 

keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, namun sejak 

publikasi pertama dari Laporan Pembangunan Manusia (Human Development 

Reports) pada 1990 oleh UNDP, Human Development Index (HDI) atau Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) telah dijadikan sebagai indikator pengukuran 

pembangunan manusia di seluruh dunia (Lai, 2003).  



IPM DOB di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Tabel 1.2, di mana rata-

rata IPM tahun 2007-2010 didominasi oleh Provinsi Riau dan Kepulauan Riau 

dengan besaran IPM masing-masing sebesar 73,92 dan 73,63, urutan IPM 

selanjutnya yaitu Lampung, Jambi dan Sumatra Barat sebesar 71,90; 71,69 dan 

6,24. Perbedaan karakeristik antara wilayah perkotaan dan Kabupaten 

menyebabkan tingginya IPM di daerah perkotaan (Dumai, Batam dan Metro) 

dengan rata-rata IPM dari tahun 2007-2011 masing-masing sebesar 77.31, 77.49 

dan 76.04 sehingga ketiga kota tersebut menduduki peringkat 3 besar tiap tahun, 

sedangkan untuk kabupaten tertinggi yaitu Kabupaten Siak dengan rata-rata IPM 

sebesar 76.04. Kabupaten yang memiliki rata-rata IPM terendah yakni Tanjung 

Jabung Timur, Natuna, Way Kanan, Lampung Timur dan Kepulauan Mentawai 

dengan rata-rata IPM masing-masing sebesar 71.10, 70.22, 70.22, 69.45 dan 

68.24. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel.1.2 di bawah ini. 

Tabel. 1. 2  Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Rangking IPM pada DOB 
Se-Sumatra Tahun 2007-2011. 

No DOB IPM Peringkat 
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

1 K.MENTAWAI 67.72 67.97 68.42 68.75 68.36 17 17 17 17 17 

2 K.SINGINGI 72.47 72.95 73.38 73.70 74.15 5 5 5 5 5 

3 R.HULU 71.43 71.84 72.29 72.66 73.10 8 9 8 9 9 

4 R.HILIR 71.06 71.51 71.98 72.43 72.83 10 10 11 11 11 

5 SIAK 75.15 75.64 76.05 76.46 76.92 4 4 3 3 4 

6 PELALAWAN 71.43 72.07 72.69 73.18 73.59 9 7 7 7 7 

7 DUMAI 76.31 76.91 77.33 77.75 78.25 2 2 2 2 1 

8 SAROLANGON 70.70 71.36 72.00 72.46 73.08 12 11 10 10 10 

9 M.JAMBI 71.60 71.99 72.18 72.69 73.12 7 8 9 8 8 

10 TJ.TIMUR 70.20 70.61 71.17 71.49 72.05 13 13 13 13 13 

11 TEBO 70.80 71.08 71.34 71.67 72.30 11 12 12 12 12 

12 KARIMUN 72.40 72.80 73.15 73.64 73.99 6 6 6 6 6 

13 NATUNA 69.36 69.81 70.11 70.56 71.26 14 14 15 15 15 

14 BATAM 76.82 77.28 77.51 77.80 78.03 1 1 1 1 2 

15 METRO 75.31 75.71 75.98 76.25 76.95 3 3 4 4 3 



Tabel 1.2, lanjutan 

No DOB IPM Peringkat 
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

16 W.KANAN 68.46 68.98 69.46 69.92 70.43 16 16 16 16 16 

17 L.TIMUR 69.23 69.68 70.20 70.73 71.26 15 15 14 14 14 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011 

Keberhasilan Pembangunan ekonomi dapat dilihat menggunakan laju 

pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk 

mengetahui hubungan IPM dan pembangunan ekonomi khususnya pembangunan 

ekonomi di daerah maka dalam dilihat menggunakan tipologi daerah berdasarkan 

IPM dan pertumbuhan ekonomi, dengan IPM sebagai sumbu vertikal dan 

pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu horizontal untuk 17 DOB Sumatera pada 

tahun 2007 dan 2010 yang terbagi kedalam empat klasifikasi yaitu yakni: Kuadran 

I yakni DOB dengan IPM dan pertumbuhan ekonomi tinggi, Kuadran II yakni 

DOB dengan IPM rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi, Kuadran III yakni 

DOB dengan IPM tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah sedangkan kuadran 

IV yakni DOB dengan IPM dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. 

Pada Tabel 1.3 merupakan hasil perbandingan antara IPM dan 

pertumbuhan ekonomi DOB menggunakan tipologi klassen di Sumatera tahun 

2007 dan 2010.  Tingginya IPM dan laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan DOB 

memiliki ciri khas atau sektor-sektor unggulan yang dinilai lebih baik 

dibandingkan daerah induknya, secara administratif DOB mampu menjadi kota;  

daerah dengan sumberdaya alam yang melimpah, khususnya migas, menjadi 

potensi  untuk menopang sumber keuangan daerahnya; banyaknya inovasi 

dibidang tata pemerintahan yang memungkinkan pelayanan publik jauh lebih baik 



dibandingkan sebelumnya.  Pada daerah-daerah tersebut akan terlihat secara fisik 

jauh lebih baik, baik sarana pendidikan, kesehatan, tata ruang, kapasitas fiskal 

daerah, pertumbuhan ekonomi yang tumbuh lebih cepat maupun kesejahteraan 

masyarakat yang relatif lebih baik, ini tercermin pada Kuadran I yaitu Batam, 

Dumai, Siak, Kuantan Singingi dan Pelalawan.  

Hasil tipologi klassen pada tahun 2010, beberapa DOB mengalami 

kenaikan dan penurunan kuadran, jika dibandingkan tahun 2006.  DOB yang 

mengalami kenaikan yaitu Kabupaten Pelalawan, Muaro Jambi sedangkan DOB 

yang mengalami penurunan yaitu Tanjung Jabung Timur. Dapat disimpulkan 

bahwa IPM yang tinggi tidak selamanya diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi pula, hal ini dikarenakannya adanya perbedaan karakteristik antar daerah 

seperti kepemilikan dan pengelolaan sumberdaya baik alam maupun manusia dan 

dan infrastruktur yang menunjang pembangunan.  

Tabel. 1.3 :  Tipologi Klassen IPM dan Pertumbuhan Ekonomi DOB Se-Sumatera 
Tahun 2007 dan 2010. 

Kuadran 2007 2010 

I 

Batam Batam 
Dumai Dumai 
Siak Siak 

Kuantan Singingi Kuantan Singingi 
  Pelalawan 

II 

Pelalawan   
Rokan Hulu Rokan Hulu 
Rokan Hilir Rokan Hilir 
Sarolangon Sarolangon 

Tanjung Jabung Timur Muaro Jambi 

III Metro Metro 
Karimun Karimun 

IV 

Muaro Jambi Tanjung Jabung Timur 
Tebo Tebo 

Natuna Natuna 
Lampung Tiimur Lampung Timur 

Way Kanan  Way Kanan 
Kepulauan Mentawai Kepulauan Mentawai 

Sumber : data diolah. 



Banyaknya DOB dengan tingkat IPM yang dibawah rata-rata (11 

kabupaten tahun 2006 dan 10 kabupaten tahun 2010), sesuai dengan hasil 

penelitian David Jackson et. al. (2008) melalui suatu studi kerjasama Bappenas 

dan UNDP, menjelaskan tentang hasil-hasil pemekaran dimana Daerah Otonom 

Baru (DOB) sepanjang tahun 2000 hingga 2005 secara umum menunjukkan 

keadaan yang tidak lebih baik dibandingkan daerah induknya. Pada aspek 

ekonomi, pertumbuhan ekonominya masih relatif belum stabil disamping 

perannya masih lebih kecil dibandingkan wilayah lainnya, kemiskinan juga relatif 

lebih tinggi meskipun terjadi trend penurunan. Sementara pada aspek pelayanan 

publik, khususnya pendidikan juga menunjukkan DOB belum berkembang. Hal 

ini dilihat dari ketersediaan pendidik tingkat menengah maupun infrastruktur 

pendukung. Kondisi yang sama juga dengan jumlah tenaga kesehatan. Pelayanan 

publik yang juga tak kalah pentingnya yakni jalan dimana DOB memiliki kualitas 

jalan yang lebih rendah dibandingkan daerah induknya.  

Tingkat kesejahteraan dapat yang diukur dengan PDRB per Kapita. 

Hubungan antara PDRB perkapita dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat 

menggunakan tipologi klassen. Dari hasil pembandingan antara PDRB perkapita 

dan pertumbuhan ekonomi DOB tahun 2006 dan 2010, terlihat pada Tabel.4  hasil 

perhitungan membagi kedalam empat kategori (kuadran) tipologi DOB 

berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita baik PDRB 

perkapita termasuk migas dan non migas. Kuncoro (2004) membagi empat 

kuadran yaitu Kuadran I ; DOB yang cepat maju dan cepat tumbuh (high income 

and high growth), Kuadran II ; DOB yang berkembang cepat (high growth but 



low income),  Kuadran III; DOB maju tapi tertekan (high income but low growth), 

dan Kuadran IV ; DOB yang relative tertinggal (low growth and low income). 

Pada Kuadran I baik berdasarkan PDRB perkapita migas dan non migas terdapat 

6 DOB cepat maju dan cepat tumbuh yaitu : Siak, Kauntan Sengingi, Rokan Hilir, 

Pelalawan Batam dan Dumai. Sedangkan daerah yang relative tertinggal atau 

pada Kuadran IV menggunakan PDRB per kapita non migas terdapat 8 DOB pada 

tahun 2010 yaitu : Karimun, Tebo Metro, Way Kanan, Lampung Timur, 

Kepulauan Mentawai, Tanjung Jabung Timur dan Natuna, apabila menggunakan 

PDRB perkapita Migas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Natura berada 

pada Kuadran III atau Daerah Maju tapi tertekan. Sektor ungulan yang dimiliki 

oleh DOB terutama untuk daerah yang memiliki migas terlihat dari pendapatan 

perkapita migas masih didominasi oleh provinsi Riau dan Kepulauan Riau,  ini 

terlihat pada Tabel 1.4 bahwa sebahagian besar DOB yang berada pada kuadran I 

dan III (high income) merupakan kabupaten/kota dari dua provinsi tersebut. 

Tabel.1.4 : Tipologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita 

Non Migas dan Migas DOB Sumatera Tahun 2006 dan 2010. 

Kuadran 
Pert. Ekonomi dan PDRB perkapita Non Migas Pert. Ekonomi dan PDRB perkapita MIGAS 

2006 2010 2006 2010 

I 

Siak Siak Siak Siak 
Kuantan Sengingi Kuantan Sengingi Kuantan Sengingi Kuantan Sengingi 

Rokan Hilir Rokan Hilir Rokan Hilir Rokan Hilir 
Pelalawan Pelalawan Pelalawan Pelalawan 

Batam Batam Batam Batam 
Rokan Hulu Dumai  Dumai 

II 

Sarolangon Sarolangon Sarolangon Sarolangon 
Dumai Rokan Hulu Rokan Hulu Rokan Hulu 

Tanjung Jabung Timur Muaro Jambi Tanjung Jabung Timur Muaro Jambi 
Tebo  Tebo  

  Dumai  
III   Natuna Natuna 

   Tanjung Jabung Timur 

IV 

Karimun Karimun Karimun Karimun 
Muaro Jambi Tebo Muaro Jambi Tebo 

Metro Metro Metro Metro 
Way Kanan Way Kanan Way Kanan Way Kanan 

Lampung Timur Lampung Timur Lampung Timur Lampung Timur 



Tabel 1.4, lanjutan 

Kuadran 
Pert. Ekonomi dan PDRB perkapita Non Migas Pert. Ekonomi dan PDRB perkapita MIGAS 

2006 2010 2006 2010 

 

Kepulauan Mentawai Kepulauan Mentawai Kepulauan Mentawai Kepulauan Mentawai 
Natuna Tanjung Jabung Timur   

 Natuna   
Sumber : data diolah. 

Percepatan pembangunan ekonomi pada daerah otonom baru tidak terlepas dari 

aspek keuangan daerah terutama berkaitan dengan pola pembiayaan pembangunan 

menggunakan dana APBD.  Berbagai hasil studi yang berkaitan dengan aspek-aspek 

keuangan daerah pada daerah otonom baru diantaranya penelitian Bappenas (2007) 

menunjukan telah terjadi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada DOB 

meskipun pada umumnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAK) 

masih tinggi, di samping itu, terjadinya peningkatan pada proporsi belanja 

pembangunan meskipun proporsi terhadap belanja rutin masih kecil. Namun 

demikian masyarakat belum merasakan manfaatnya, karena masyarakat menilai 

belum adanya perubahan antara sebelum dan sesudah pemekaran. 

Pernyataan di atas sesuai dengan penelitian Sjafrizal (2005) menunjukkan 

bahwa peningkatan jumlah kabupaten dalam suatu provinsi telah meningkatan share 

pengeluaran pemerintah daerah terhadap PDRB. Studi ini menunjukkan bahwa 

sebagain besar belanja pemerintah daerah didominasi oleh belanja rutin. Selanjutnya, 

studi yang dilaksanakan oleh World Bank (2006) di Provinsi NAD dengan objek 

Anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa terdapat 

trend peningkatan belanja rutin relatif terhadap belanja pembangunan. Ada indikasi 

bahwa hal ini berkaitan dengan pemekaran daerah. Selanjutnya studi ini menunjukkan 



bahwa belanja modal total untuk gedung. peralatan dan kenderaan bermotor lebih 

dari setengah total belanja modal pemerintah daerah secara keseluruhan.  

Studi lainnya menunjukkan bahwa pemekaran tidak berkorelasi positif 

terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah. Seperti studi yang dilakukan oleh 

Darmawan, et.al (2008) menunjukkan adanya ketidakberhasilan dalam pelaksanaan 

pemekaran daerah, di mana secara umum kinerja keuangan DOB lebih rendah 

dibandingkan daerah induk. Yang memiliki ketergantungan fiskal yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan daerah induk, dengan kesenjangan yang semakin melebar. 

Pemekaran juga mendorong ketergantungan yang lebih besar di daerah pemekaran 

dibandingkan dengan daerah kontrol maupun kabupaten lain pada umumnya. 

Pada aspek keuangan daerah terlihat jumlah daerah secara aggregat yang 

bertambah meningkatkan pula kebutuhan belanja daerah pemerintah pusat. Sejak 

ditetapkan PP no 129 tahun 2000, alokasi belanja pemerintah untuk belanja daerah 

terus mengalami peningkatan baik secara nominal maupun secara proporsional. 

Tahun 2002 alokasi belanja daerah mengalami peningkatan dari Rp.81.054 Miliar 

di tahun 2001 menjadi Rp.97.809 Miliar di tahun 2002 atau mengalami 

peningkatan sebesar 20,67 persen.  

Pada tahun 2006 bertambah DOB sebanyak 86 daerah, alokasi belanja 

daerah mencapai Rp.219.380 Miliar atau meningkat lebih 126 persen 

dibandingkan tahun 2002. Hal ini memperlihatkan ketergantungan pemerintah 

daerah masih cukup besar terhadap alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 

membiayai pembangunan di daerah. Untuk pemerintah provinsi sekitar 70 – 80  

persen APBD berasal dari pemerintah pusat, sedangkan untuk kabupaten/kota, 



sekitar 80 – 90  persen APBD juga berasal dari pemerintah pusat (Studi 

Pemekaran Bappenas, 2008). 

Evaluasi Departemen Keuangan (Depkeu) terhadap 145 daerah otonomi 

baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80 persen tidak memiliki  

dampak positif, baik dalam konteks pelayanan publik maupun kesejahteraan 

masyarakat. Mayoritas (86 persen ) sumber pendapatan APBD kabupaten/kota 

dan 53 persen APBD provinsi dari dana perimbangan yang dialokasikan Depkeu. 

Sebagian besar alokasi APBD (58 persen ) digunakan untuk belanja pegawai, 

sedangkan biaya pembangunan cuma 21 persen.  

Dari berbagai hasil studi mengenai pembentukan atau pemekaran daerah 

otonom baru, dapat disimpulkan bahwa masih besarnya ketergantungan 

pemerintah daerah terutama DOB atas alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 

membiayai pembangunan di daerah. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah 

daerah dalam upaya pengembangan potensi-potensi ekonomi lokal yang bisa 

meningkatkan pendapatan daerah dan penggunaan belanja pemerintah mampu 

memacu pembangunan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi DOB.  

1.2 Masalah Penelitian 

Dari berbagai pertentangan penelitian antara pengeluaran pemerintah  

terhadap  pertumbuhan ekonomi khususnya permasalahan-permasalan yang terjadi 

pada Daerah Otonomi Baru (DOB) pada latar belakang, maka permasalahan 

dalam penelitian sebagai berikut: 



1. Pembentukan DOB bertujuan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. Dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 mengenai laju 

pertumbuhan ekonomi dan tipologi klassen berdasarkan pertumbuhan 

ekonomi dan pendapatan perkapita DOB se-Sumatera, peringkat tertinggi 

dan yang masuk dalam tipologi I (daerah cepat maju dan cepat tumbuh) 

masih di dominasi oleh provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Ini dikarenakan 

DOB tersebut memiliki sumberdaya alam yang melimpah terutama migas 

dan potensi ekonomi andalan lainnya. Di sisi lain kepemilikan sumberdaya 

alam atau potensi ekonomi andalan yang diharapkan mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi tidak 

seluruhnya dimiliki oleh masing-masing DOB.  

2. Maraknya pemekaran daerah sejak ditetapkan PP no 129 tahun 2000 tentang 

pemekaran daerah, alokasi belanja pemerintah untuk belanja daerah terus 

mengalami peningkatan baik secara nominal maupun secara proporsional. 

Pada tahun 2006 bertambah DOB sebanyak 86 daerah, alokasi belanja 

daerah meningkat lebih 126 persen dibandingkan tahun 2002. Hal ini 

memperlihatkan ketergantungan pemerintah daerah masih cukup besar 

terhadap alokasi anggaran pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan 

di daerah. Selanjutnya hasil Evaluasi Departemen Keuangan (Depkeu) 

terhadap 145 daerah otonomi baru, menunjukkan bahwa sekitar 80 persen 

tidak memiliki  dampak positif, baik dalam konteks pelayanan publik 

maupun kesejahteraan masyarakat, di mana 86 persen dari sumber 

pendapatan APBD kabupaten/kota dan 53 persen APBD provinsi dari dana 



perimbangan yang dialokasikan, 58 persen dari dana APBD digunakan 

untuk belanja pegawai, sedangkan biaya pembangunan hanya 21 persen. 

3. Berdasarkan PP no 129 tahun 2000 tujuan pemekaran daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna percepatan pertumbuhan 

ekonomi. Peningkatan kesejahteraan masyarakan dapat diwujudkan dengan 

pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur 

yang memadai. Salah satu ukuran keberhasilan pemenuhan kebutuhan dasar 

tersebut dapat dilihat melalui tingkat IPM masing-masing DOB.  Pada 

kenyataannya rata-rata IPM DOB se-Sumatera masih di bawah rata-rata 

Pulau Sumatera.  Hal ini memperlihatkan adanya keterbatasan DOB dalam 

penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian dan permasalahan, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Apakah sektor ekonomi unggulan/potensial di masing-masing DOB 

mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi; 

2. Apakah belanja daerah bidang pendidikan, belanja daerah bidang 

kesehatan, dan belanja-belanja infrastruktur  mempengaruhi percepatan 

pertumbuhan  di Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota di Pulau 

Sumatera sejak tahun 1999 telah melahirkan 17 kabupaten/kota baru 

(Daerah Otonom Baru).  

 
 
 



1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan di masing-masing DOB untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, 

kesehatan, pertanian, perumahan, perhubungan, dan sosial. terhadap 

pertumbuhan ekonomi DOB khususnya kabupaten/kota di Pulau Sumatera, 

sejak tahun 1999. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1.5 : Keaslian Penelitian 
No Peneliti (tahun) Variabel Hasil 

1. Josaphat P. Kweka dan 
Oliver Morrissey, 
(2000) / Government 
Spending and 
Economic Growth in 
Tanzania. 

Pengeluaran pemerintah dikelompokan 
ke dalam pengeluaran (fisik) investasi, 
pengeluaran untuk konsumsi dan 
investasi modal manusia. 

Peningkatan pengeluaran 
produktif (investasi fisik) 
memiliki dampak negatif pada 
pertumbuhan, pengeluaran 
konsumsi berhubungan positif 
terhadap pertumbuhan, dan 
khususnya terkait dengan 
peningkatan konsumsi swasta 
dan Pengeluaran untuk investasi 
modal manusia tidak signifikan  

2. Lin (1994) I dan G (tingkat pertumbuhan), 
tingkat pertumbuhan tenaga kerja 

Campuran hasil.GC Insig. Di 
ADC,tetapi secara 
signifikanositif di LDC. 

3. Hansson dan Henrekson 
(1994) 

G, GC, GI, education, 
transfers, sosial security 

Transfers and Ghave negatif 
effect. Education spending 
positif, GI in significant 

4. Barro (1990) / 
Government  Spending  
in  a  Simple  Model of  
Endogenous  Growth 

GC GC has a negatif impact 

5. Folster dan Henrekson 
(1999) 

Gand taxes Ga significant negatif impact 

6. Ghali (1998) / 
Government Spending 
and Economic Growth 
in Saudi Arabia 

D(y) = tingkat pertumbuhan perkapita 
riil PDB, GSHARE=Sumbangan dari 
total pengeluaran pemerintah dalam 
PDB, ISHARE=sumbangan dari 
investasi pemerintah dalam 
PDB,CSHARE= sumbangan  konsumsi 
pemerintah dalam PDB, 

tidak menemukan bukti yang 
konsisten bahwa perubahan 
pengeluaran pemerintah 
memiliki 
berdampak pada pertumbuhan 
output per kapita riil. Aliran 
kausalitas tampaknya berjalan 



ke arah sebaliknya dari 
pertumbuhan output 
kepengeluaran pemerintah. 
Oleh karena itu,implikasi 
penting dari analisis untuk 
pelaksanaan kebijakan publik di 
Arab Saudi adalah bahwa 
pemerintah dapat menghadapi 
defisit dengan mengecilkan 
ukuran dan membatasi perannya 
dalam perekonomian. 

7. Abu Nurudeen dan 
Abdullahi Usman 
(2010) / Government 
Expenditure And 
Economic Growth In 
Nigeria, 1970-2008: A 
Disaggregated Analysis 
 

Pertumbuhan ekonomi (gry) sebagai 
fungsi awal pada Tahun 1970 sebagai 
pengeluaran pemerintah, didalamnya 
terdapat belanja modal total (TCAP), 
total pengeluaran terkini (TREC), 
pengeluaran untuk pertahanan (DEF), 
pertanian (AGR), transportasi dan 
komunikasi (TRACO), 
pendidikan(EDU) dan kesehatan 
(HEA). Selain itu, kami termasuk 
inflasi (IFN) dan keseimbangan fiskal 
pemerintah secara keseluruhan 
(FISBA), 

Hasil menunjukkan bahwa 
pengeluaran pemerintah total 
modal (TCAP), belanja 
operasional total (TREC), dan 
pengeluaran pemerintah untuk 
pendidikan (EDU) berpengaruh 
negatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
 

8. Wadad Saad dan Kamel 
Kalakech (2009) / The 
Nature of Government 
Expenditure and its 
Impact on Sustainable 
Economic Growth 

∆𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑡𝑡 + 𝑝𝑝𝑋𝑋𝑡𝑡−1 + ∑ ∆𝑋𝑋𝑡𝑡−1 +𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

𝑢𝑢𝑡𝑡  ……………………..(1) 
Di mana  ∆𝑋𝑋𝑡𝑡  adalah perbedaan 
pertama dari X, k adalah lag order, t 
adalah waktu dan PP test yakni 
perhitungan menggunakan persamaan 
(2) : 
𝑋𝑋𝑡𝑡 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑋𝑋𝑡𝑡−1 +  𝑐𝑐 �𝑡𝑡 + 𝑇𝑇

2
� + 𝑢𝑢𝑡𝑡  

……………………………………..(2) 
Di mana : 
a,b, dan c adalah koefisien dan T adalah 
banyaknya total dari pengamantan. 
ProsedurJohan sen menetapkan model 
VAR yang dapat didefinisikan sebagai 
berikut Error  Correction Model 
(ECM): 
∆𝑌𝑌𝑡𝑡−1 = Γ0 + Γ1∆𝑌𝑌𝑡𝑡−1 + Γ2∆𝑌𝑌𝑡𝑡−2 + ⋯

+ Γ𝑘𝑘−1∆𝑌𝑌𝑡𝑡−𝑘𝑘+1
+ ΠYt−k + αZt + et  

t=1,2,…,T 
di mana : 
Δ adalah operator Perbedaan pertama, 
adalah Yt is ap × 1 vektor variabel non 
stasioner (di tingkat), Г 0 adalah unsur 
deterministik dari model VAR, 
Zt adalah variabel dummy yang 
memerlukan waktu 1 nilai ada dan 0 
jika tidak, yang memungkinkan untuk 
memiliki struktural dalam dampak dari 
variabel independen terhadap 
variabel dependen, dan et adalah vektor 
kesalahan acak yang terdistribusi 
normal dengan mean nol dan konstan 
varians.  
Matriks koefisien П meliputi hal 
koreksi kesalahan (ECT) dan 
memberikan informasi tentang sifat 

Temuan kami mengungkapkan 
bahwa pemerintah 
pengeluaran pendidikan 
memiliki efek positif pada 
pertumbuhan dampak jangka 
panjangdan negatif 
dalam jangka pendek. 
Sementara belanja pertahanan 
memiliki efek negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
jangka panjang dan dampak 
tidak signifikan dalam jangka 
pendek. Adapun pengeluaran 
kesehatan, adalah negatif 
berkorelasi dengan 
pertumbuhan dalam jangka 
panjang dan ada hubungan yang 
tidak signifikan dalam jangka 
pendek. Akhirnya, pengeluaran 
pada pertanian ditemukan tidak 
signifikan dalam kedua 
kasus.Oleh karena itu, 
alokasi sumber daya pemerintah 
terhadap sektor pendidikan 
harus disukai dalam rangka 
untuk meningkatkan 
pertumbuhan. 



jangka panjang dari modelVAR(3). 

9. Sylvie D´emurger 
(2001)/Infrastructure 
Development and 
Economic Growth: 
An Explanation for 
Regional Disparities in 
China? 

Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 
riil per kapita PDB, tingkat PDB riil 
perkapita, akumulasi produksi faktor, 
fisik dan modal manusia, matriks 
variabel untuk menjelaskan perbedaan 
dalam strukturre formasi implementasi, 
dan ekonomi, kendala geografis 
dan infrastruktur 

menunjukkan bahwa 
keberadaan infrastruktur 
menjadi faktor penentu utama 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
di China.  
 

10. Dr. Mwafaq M. Dandan 
(2011) 

Recurring expenditures,  Capital 
expenditures, Transfer payment, 
Interest payment, GDP 

pengeluaran pemerintah pada 
tingkat agregat memiliki 
dampak positif terhadap 
pertumbuhan PDB yang 
kompatibel dengan teori 
Keynesian, hal itu juga 
menemukan bahwa bunga 
pembayaran terbukti tidak 
memiliki pengaruh pada 
pertumbuhan PDB. 

11. Ram Investasi swasta, GC 
dan tenaga kerja tingkat pertumbuhan 

Eksternalitas efek G adalah 
positif, terutama dibawah 
pendapatan negara. G memiliki 
dampak negatif. 

12. Ahmad Sentri/2012 Pengeluaran Pemerintah dan 
Pertumbuhan Ekonomi (Data Panel 
Kabupaten/Kota DOB Se-Sumatera) 

Belanja pemerintah daerah 
bidang pendidikan, Kesehatan, 
Infrastruktur, Sektor ekonomi 
basis, dan Pertumbuhan 
ekonomi 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah 

daerah sebagai tambahan informasi dalam pembuatan perencanaan dan kebijakan 

perumusan pengeluaran pemerintah, dan diharapkan sebagai bahan kajian peneliti-

peneliti lain untuk menulis topik yang sama. 

 

 
 

 
 

 

 

BAB II 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pada awal pembangunan, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi 

berorientasi pada masalah pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output dalam jangka panjang, yang diukur melalui indikator 

perkembangan PDRB riil dari tahun ke tahun. PDRB merupakan indikator 

pengukur nilai output akhir (final output) barang dan jasa yang dihasilkan 

penduduk suatu daerah dengan mengurangi penghasilan penduduk daerah tersebut 

di luar negeri dari pendapatan daerah dan kemudian ditambahkan dengan 

penghasilan penduduk asing yang berproduksi di daerah tersebut pada tahun atau 

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses yang berkelanjutan 

merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari sisi agregate demand (AD) 

dan atau agregate supply (AS). Dari sisi AD, pergeseran kurva ke kanan 

mencerminkan permintaan dalam perekonomian meningkat. Sedangkan dari sisi 

AS pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi produksi dan didasarkan pada teori neo-

klasik dan modern. Kelompok teori neo-klasik, memusatkan perhatian terhadap 

efek positif dari akumulasi kapital (investasi fisik) terhadap pertumbuhan 

ekonomi, dan peranan teknologi terhadap pertumbuhan output tidak mendapat 

perhatian secara eksplisit.  



Pertumbuhan ekonomi yang lambat di negara-negara sedang berkembang 

disebabkan karena rendahnya tingkat permintaan (demand) masyarakat akan 

barang dan jasa (Todaro dan Smith, 2003). Lemahnya permintaan masyarakat 

disebabkan oleh rendahnya pendapatan, dan pendapatan yang rendah disebabkan 

oleh produktivitas tenaga kerja yang rendah. Produktivitas tenaga kerja yang 

rendah merupakan cerminan dari rendahnya kualitas SDM, sehingga Schultz 

(1961) menyimpulkan tentang keunggulan sumberdaya manusia dibandingkan 

dengan sumberdaya yang lain.  

2.1.2 Teori Pertumbuhan Solow dan Swan  

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow 

(1956) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur 

pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan 

besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-

Domar adalah masuknya unsur kemajuan teknologi. Selain itu, Solow-Swan 

menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi 

antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga 

sumber yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan 

kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan 

teknik sehingga produktivitas meningkat. Dalam model Solow-Swan, masalah 

teknologi dianggap fungsi dari waktu.  

Teori Solow-Swan menilai bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar 

dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak 

mempengaruhi atau mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas 



kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam Model Solow terdapat empat 

variabel penting, yaitu output, capital, labor dan knowledge (pengetahuan), 

dimana: 

Y(t) = F [ K(t), L(t), A(t) ] ..........................…………………………….(1)  

Waktu tidak masuk dalam fungsi produksi secara langsung, tetapi hanya 

melalui K, L dan A, yaitu output akan berubah terhadap waktu hanya jika input 

produksinya berubah. Teknologi (A) berfungsi meningkatkan produktivitas input-

input. Kemajuan teknologi dapat membawa kemajuan pada ekonomi wilayah, 

artinya dengan jumlah input yang sama dapat memproduksi output lebih banyak. 

Output yang diperoleh dari akumulasi capital dan labor tertentu akan meningkat 

terhadap waktu (dengan adanya kemajuan teknologi), hanya jika jumlah 

pengetahuannya bertambah atau meningkat.  

Asumsi penting dalam model yang terkait dengan fungsi produksi adalah 

constan return to scale yang dijelaskan dengan dua input, yaitu capital dan 

effective labor, dengan menggandakan jumlah capital dan tenaga kerja efektif. 

Artinya dengan menggandakan K dan L dengan A tetap, akan menggandakan 

jumlah produksinya. Lebih umum, dengan mengalikan kedua variabel penjelas 

dengan konstanta c (non negatif) akan menyebabkan output berubah dengan 

tingkat yang sama, yaitu:  

F (cK, cL)= cF (K, AL) ............................................................................(2)  

untuk semua c ≥ 0.  

Asumsi constan return to scale dapat dipandang sebagai kombinasi dari 

dua asumsi, yaitu: (1) ekonomi cukup besar dimana perolehan dari spesialisasinya 



telah dihabiskan. Dalam ekonomi yang sangat kecil, terdapat kemungkinan untuk 

melakukan spesialisasi lebih lanjut yang akan menggandakan jumlah modal dan 

tenaga kerja lebih dari penggandaan outputnya. Dalam model Solow 

mengasumsikan bahwa perekonomian cukup besar, jika capital dan labor 

digandakan, maka outputnya juga akan digandakan, (2) input selain capital, labor 

dan knowledge, relatif tidak penting. Model ini mengesampingkan lahan dan 

sumberdaya alam (SDA).  

Teori pertumbuhan model Solow dirancang untuk menunjukkan 

bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan 

kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. 

Dalam kondisi mapan model pertumbuhan Solow, tingkat pertumbuhan 

pendapatan per kapita hanya ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi eksogen. 

Dalam model Solow, pertumbuhan total factor produktivity (TFP) dihitung 

sebagai residu, yaitu sebagai jumlah pertumbuhan output yang tersisa setelah 

dikurangi kontribusi modal, dan kontribusi tenaga kerja, atau sering disebut 

dengan residu Solow ( A/A) (Mankiw, 2003).  

 
2.2 Teori Pengeluaran Pemerintah 

2.2.1 Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran 

Pemerintah 

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave 

yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 



pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan 

tahap lanjut.  

Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi 

pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan 

fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian 

pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah 

masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat 

semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin 

besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan 

swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan 

pasar yang terjadi. 

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase 

terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam 

presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, 

Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan 

prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan 

hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat. 

2.2.2 Teori Adolf Wagner 

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan 

pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut 

dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin 

meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi 

masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu 



perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif 

pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena 

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, 

pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. 

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab 

semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi 

pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, 

meningkatnyaa fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum 

Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1

<
𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2

<. . . <
𝑃𝑃𝑘𝑘𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛

 

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita 
PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 
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Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut 

organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai 

individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas 

menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat. 

2.2.3 Teori Peacock dan Wiseman 



Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran 

pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan 

mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak 

menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak 

menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan 

normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin 

besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. 

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa 

masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana 

masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari 

bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah 

sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar 

pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan 

pemungutan pajak secara semena-mena. 

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian 

(displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas 

swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya 

cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam 

dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang 

dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan 

hanya karena GNP  bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. 



Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula 

meskipun gangguan telah berakhir. 

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah 

terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya 

gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke 

tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut 

sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek 

tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang 

selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. 

Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini 

 

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase 

terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukan garis AG. Apabila pada 

tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan 

kemudian meningkat seperti yang ditunjukan pada segmen CD. Setelah perang 

selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini 

disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk 

mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan 

pembangunan. 



Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran 

pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti 

kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga. 

 

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave 

digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock 

dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan 

dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi 

pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan 

pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun 

pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya. 

 
2.3 Teori Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah 

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan untuk 

memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah 

tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai 

sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Pembangunan 

ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti 

mengenai penggunaan sumber data publik dan sektor swasta, petani, pengusaha 

kecil, koperasi, pengusaha besar dan organisasi-organisasi sosial harus 



mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan 

ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit 

ekonomi (economic entity) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang 

berinteraksi satu sama lain. (Arsyad 1999: 104) 

Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain: 

1. Usaha untuk mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan 

sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini 

dicerminkan dalam usaha pertumbuhan yang positif. 

2. Usaha perluasan kesempatan kerja 

3. Usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk meningkatkan 

pendapatan perkapita. 

4. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi, hal ini sering 

disebut usaha diversifikasi ekonomi 

5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive 

justice. 

6. Usaha untuk pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih 

menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan 

7. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi. 

Dari sudut pandang ekonomi, ada beberapa alasan perlunya perencanaan 

pembangunan ekonomi (Arsyad 1999 : 23).  Beberapa alasan tersebut meliputi:   

1) alokasi sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien 

dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan; 2) 



perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mantap berkesinambungan; 

3) stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur. 

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2000:4), ada perbedaan 

dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan 

ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan 

stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang 

ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka 

panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan 

penduduk. Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut 

pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati 

penggunanya telah cukup dikenal, sedangkan masalah Negara maju terkait pada 

pertumbuhan karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan 

dikembangkan sampai batas tertentu. 

Menurut Simon Kuznets (Todaro 2000:144) pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara (daerah) yang bersangkutan 

untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang 

terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang 

disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap 

dan ideologi yang dibutuhkannya. Selain itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo 

(Sanusi 2004:8) pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan 

produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 

2.3.1 Teori Basis Ekspor Richardson 



Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973)  

dalam teorinya Richardson menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan 

barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad 1999:116). Dalam teori basis ekonomi 

(economic base) mengemukakan bahwa sebuah wilayah merupakan sebuah sistem 

sosio-ekonomi yang terpadu. Teori inilah yang mendasari pemikiran teknik 

location quotient, yaitu teknik yang membantu dalam menentukan kapasitas 

ekspor perekonomian daerah dan derajat keswasembadaan (Self-sufficiency) suatu 

sektor.  

Ada serangkaian teori ekonomi sebagai teori yang berusaha menjalankan 

perubahan-perubahan regional yang menekankan hubungan antara sektor-sektor 

yang terdapat dalam perekonomian daerah. Teori yang paling sederhana dan 

populer adalah teori basis ekonomi (economic base theory).  

Menurut Glasson dalam Ghalib (2005:166), konsep dasar basis ekonomi 

membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu: 

a. Sektor Basis merupakan kegiatan yang mengekspor barang-barang dan 

       pelayanan ke luar wilayah ekonominya atau memasarkan barang-barang dan      

pelayanan kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan wilayah 

       ekonominya. 

b. Sektor Nonbasis adalah kegiatan yang menyediakan barang-barang dan 

pelayanan untuk keperluan penduduk yang tinggal di wilayah ekonomi  

sendiri, sektor  bukan basis tidak mengekspor barang atau pelayanan ke luar 

wilayah. 



Meningkatnya jumlah kegiatan basis ekonomi di suatu daerah akan 

membentuk arus pendapatan ke daerah tersebut. Dengan meningkatnya arus 

pendapatan tersebut akan meningkat pula permintaan akan barang-barang dan 

pelayanan di daerah tersebut yang dihasilkan oleh sektor bukan basis. Sebaliknya, 

menurunnya kegiatan sektor basis di suatu daerah akan mengakibatkan 

berkurangnya pendapatan yang mengalir ke daerah tersebut dan akan mengurangi 

permintaan terhadap sektor bukan basis. Oleh karena itu kegiatan sektor basis 

berperan sebagai penggerak utama bagi setiap perubahan dan berpengaruh ganda 

terhadap daerah tersebut. 

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah 

tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, 

termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan 

kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999:300). Asumsi ini 

memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan 

apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama 

dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. 

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang 

lazim digunakan adalah Location Quotien (LQ). Location Quotient dimaksudkan 

untuk mengukur tingkat spesialisasi (relatif) suatu sektor atau subsektor ekonomi 

suatu wilayah tertentu (Ghalib 2005:368). Dalam teknik LQ berbagai peubah 

(faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya 



kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

suatu wilayah. 

Selain menggunakan analisis Location Quotient, ada teknik analisis 

lainnya yang digunakan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari teknik 

Location Quotient yaitu dengan menggunakan analisis Shift Share. Analisis Shift 

Share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan 

struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan 

analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja 

perekonomian daerah dengan membandingannya dengan daerah yang lebih besar 

(regional/nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian 

dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu: 

1. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan 

pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada 

sektor  yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. 

2. Pergeseran proporsional (proportional Shift) mengukur perubahan relative   

pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan 

perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini 

memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah 

terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada 

perekonomian yang dijadikan acuan. 

3. Pergeseran diferensial (differential shift) menentukan seberapa jauh daya 

saing industri daerah (local) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. 



Analisis Shift-Share ini memiliki keunggulan. Beberapa keunggulan antara 

lain: 1) Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang 

terjadi, walau analisis Shift Share tergolong sederhana; 2) Memungkinkan seorang 

pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat; 3)Memberikan 

gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat. 

Richardson mengakui bahwa teori basis ini cukup sederhana, sehingga memiliki 

kelemahan-kelemahan antara lain, sebagai berikut : 

1) Besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah  

Artinya semakin besar suatu daerah, maka ekspornya akan semakin kecil 

apabila dibandingkan dengan total pendapatannya. 

2) Ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan pendapatan 

daerah. Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, 

seperti: Pengeluaran, Bantuan Pemerintah Pusat, Investasi, dan Peningkatan 

produktivitas tenaga kerja 

3) Dalam melaksanakan studi  atas satu wilayah, multiplier basis yang   

diperoleh adalah rata-ratanya dan bukan perubahannya. Menggunakan 

multiplier basis rata-rata, sering kali memberikan hasil yang keliru apabila 

ada tendensi perubahan nilai multiplier dari tahun ke tahun. 

4) Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengganda basis digunakan 

sebagai alat proyeksi, maka masalah time lag (masa tenggang) harus 

diperhatikan. 

2.4 Produk Domestik Regional Bruto 



Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas 

dasar harga konstan. Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2007:2) 

yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam 

suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung 

(alokasi). 

2.4.1 Metode Langsung 

Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan 

pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan 

memberikan hasil penghitungan yang sama (BPS 2007:3). Adapun penghitungan 

PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut: 

2.4.1.1 PDRB Menurut Pendekatan Produksi (Production Approach) 

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu 

(setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga 

penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (value added). 

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang 

diproduksi oleh suatu kegiatan atau sektor ekonomi dengan cara 

mengurangkan biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau 



subsektor tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan 

nilai tambah dari sektor/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, 

seperti pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya. Nilai tambah 

merupakan selisih antara nilai produksi (output) dan nilai biaya antara 

(intermediate cost), yaitu bahan baku atau penolong dari luar yang dipakai 

dalam proses produksi (Tarigan 2004:23). 

Sesuai dengan namanya yaitu PDRB, yang dihitung dalam hal ini adalah nilai 

produksinya dalam bentuk barang atau fisik. Dalam praktiknya, produk ini 

dihitung berdasarkan sektor-sektor yang menghasilkannya, yaitu (Suherman 

Rosyidi 2006:107): 1) sektor pertanian; 2) sektor pertambangan dan 

penggalian; 3) Sektor Industri Pengolahan; 3) sektor listrik, gas, dan air 

bersih; 4)sektor bangunan; 5) sektor perdagangan, hotel, dan restoran; 6) 

sektor pengangkutan dan komunikasi 7) sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan; dan 8) jasa-jasa. 

2.4.1.2 PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu 

(setahun). Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan 

menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang 

komponennya terdiri dari upah dan gaji dan surplus usaha, sewa tanah, bunga 

modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung 

neto (BPS 2007:4). 

2.4.1.3 PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (Expend. Approach) 



PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan 

lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, 

pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di 

suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan 

bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di 

wilayah domestik (BPS 2007:4). 

2.4.2 Metode Tidak Langsung 

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung 

PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk 

melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: 

Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang 

dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alat ukur tidak 

langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat 

diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah 

setiap sektor dan subsektor (Tarigan 2004:24). 

Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut: 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas 

dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai 

produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas 

dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang 

dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan 

sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. 



PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas 

dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun 

semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga 

atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. 

 
2.5 Studi Empirik Sebelumnya 

Arthur Goldsmith. (2008), menyatakan bahwa peningkatan belanja 

pemerintah dapat memperluas permintaan agregat dalam jangka pendek tetapi 

juga dapat meningkatkan tingkat suku bunga sehingga akan menurunkan investasi 

swasta dalam jangka panjang. Belanja pemerintah dibagi menjadi dua komponen: 

konsumsi masyarakat dan investasi publik. Efek jangka pendek dari peningkatan 

belanja pemerintah adalah sama untuk kedua komponen tetapi berbeda untuk efek 

jangka panjang. 

Belanja sektor publik dapat diklasifikasikan berdasar produktivitas. 

Membedakan antara pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi produktivitas 

dan untuk konsumsi penting untuk dipahami sebagai konsekuensi intervensi fiskal 

melalui perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Dampak pengeluaran 

pemerintah dalam jangka panjang terhadap kinerja agregat ekonomi tergantung 

pada kinerja pemerintah. Dalam jangka pendek belanja pemerintah akan 

memperluas permintaan agregat tetapi peningkatan belanja pemerintah atas biaya 

dana pinjaman, akan menyempitkan beberapa investasi swasta dan menghambat 

pertumbuhan  permintaan agregat. 



 Crowding Out akhirnya dapat menurunkan stok modal swasta, dan pada 

gilirannya, dalam jangka panjang akan menurunkan produktivitas sehingga akan 

mengurangi output dan kapasitas produksi. Oleh karena itu diperlukan treatment 

ketidakseimbangan kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang 

memisahkan kedalam pengeluaran untuk konsumsi dan investasi Pemerintah 

dapat meningkatkan pertumbuhan dengan mengubah komposisi pengeluaran 

kedalam kegiatan berbasis produktivitas, tanpa mengubah tingkat pengeluaran 

atau pajak penghasilan. Pertumbuhan produktivitas merupakan kunci penentu 

peningkatan standar hidup. Jika pengambil kebijakan ingin mendorong 

pertumbuhan standar hidup, maka harus bertujuan meningkatkan kemampuan 

produksi nasional dengan mendorong lebih cepat akumulasi faktor produksi. 

Dalam jangka panjang, implikasi belanja publik sebagai salah satu bentuk 

kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kinerja perekonomian jangka panjang. 

Sajkumar Tulsidharan (2006) menyatakan bahwa pada ekonomi transisi 

terdapat perdebatan yang muncul mengenai keunggulan privatisasi dibanding 

perusahaan milik pemerintah.Pemerintah menyediakan barang-barang keperluan 

publik di mana tidak ada kompetisi dari sektor swasta agar dapat dengan pasti 

mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.Tetapi proses regulasi, 

subsidi dan pajak, keterlambatan di dalam menerapkan proyek, biaya yang tinggi 

adalah suatu factor penghambat dalam pertumbuhan ekonomi.Penelitian ini 

menguji data tahunan pada Government Final Consumption Expenditure 

(termasuk kompensasi bagi buruh, pembelian bersih barang dan jasa dan 

konsumsi dari modal tetap dalam administrasi pemerintah diukur dari ukuran 



pemerintah, dan GNP pada harga pasar nominal dan riil (tahun dasar 

1993/94=100) di India periode 1960/61 sampai 1999/00. data ini dilaporkan di 

National Income Statistics (CMIE) Januari 2003. Penelitian ini menguji data 

tahunan di Government Final Consumption Expenditure dan Produk Nasional 

Bruto pada harga pasar nominal dan riil di India untuk periode 1960-1961 sampai 

1999-2000. Hubungan antara variabel diteliti, dengan menggunakan uji integrasi, 

cointegrasi, dan error correction mechanism. Hasil utama dari studi ini adalah 

bahwa pada harga nominal, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pasti akan 

diikuti kenaikan government final consumption expenditure. 

Landau (1986) mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah dalam 5 jenis: 

pengeluaran konsumsi, pengeluaran pendidikan, pengeluaran pengembangan 

modal, pengeluaran militer, dan pengeluaran transfer, dan menemukan bahwa 

seluruh pengeluaran tersebut berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Barro (1989,1990) menggunakan pertumbuhan per kapita GDP sebagai 

ukuran dari pertumbuhan ekonomi, dan menemukan bahwa ukuran pemerintah 

mempunyai pengaruh negatif signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.  

Kormendi dan Meguire (1985) dan Ram (1986), menggunakan laju 

pertumbuhan dari GDP riil dan memperoleh hasil yang berlawanan bahwa 

pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dan 

berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan riil GDP.  

Ashauer (1989) menguji demand side hipotesis bahwa tingginya marginal 

productivity of government spending akan menghasilkan multiple ekspansion. 

Pengaruh pendapatan yang timbul dari pengeluaran pemerintah dalam Hukum 



Wagner ditujukan kepada elastisitas pendapatan dari barang publik. Studi 

empirisnya di US mengenai investasi pemerintah di dalam infrastruktur inti 

menyebabkan produktivitas tetapi berlawanan dengan hipotesis Wagner.  

Cashin (1995) menemukan bahwa pajak distortionary menghambat 

pertumbuhan ketika transfer publik dan pengeluaran modal (input pelengkap pada 

fungsi produksi swasta) adalah memacu pertumbuhan.  

Kweka dan Morrissey (2000) menyatakan hubungan antara pertumbuhan 

ekonomi dan pengeluaran pemerintah, atau lebih umumnya adalah ukuran dari 

sektor publik, kontroversi utama adalah dapatkah sektor publik mampu 

menaikkan dalam jangka panjang tingkat pertumbuhan ekonomi (long run steady 

state growth economy). Secara umum gambaran pengeluran publik yaitu 

infrastruktur fisik atau human capital, dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi 

keuangan khususnya pengeluaran dapat memperlambat pertumbuhan (because of 

disincentive effect), dampaknya tergantung dari trade antara pengeluaran publik 

yang produktif dan efek pajak yang bersifat distorsif (disrtortionary). Aktivitas 

pemerintah baik langsung maupun tidak langsung akan menaikkan total output 

sehingga akan mengalami interaksi dengan privat sektor.  

Dalam penelitiannya, Kweka dan Morrissey menggunakan variabel 

pengeluaran pemerintah yang dikelompokan ke dalam pengeluaran (fisik) 

investasi, pengeluaran untuk konsumsi dan investasi modal manusia. Peningkatan 

pengeluaran produktif (investasi fisik) memiliki dampak negatif pada 

pertumbuhan, pengeluaran konsumsi berhubungan positif terhadap pertumbuhan, 

dan khususnya terkait dengan peningkatan konsumsi swasta dan pengeluaran 



untuk investasi modal manusia tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

kemungkinan disebabkan adanya efek lag yang sangat panjang. Hasil 

membenarkan pandangan bahwa investasi publik di Tanzania belum produktif, 

tetapi melawan pandangan umum bahwa pengeluaran pemerintah untuk konsumsi 

adalah mengurangi pertumbuhan. Penelitian ini menemukan bukti  bahwa bantuan 

memiliki dampak positif pada pertumbuhan, terutama untuk pembaharuan pada 

pertengahan 1980-an. 

Lin (1994) dalam penelitiannya menyatakan bahwa peran  pemerintah 

dapat menaikkan pertubuhan. Di sini sudah termasuk ketentuan mengenai barang 

publik dan infrastruktur, jasa sosial dan target intervensi (karena subsidi ekspor). 

Di sisi lain pajak pemerintah mungkin menyebabkan misallocation of resources, 

penyediaan barang publik yang tidak efisien, sehingga sektor publik 

menggunakan kelebihan dari pengeluaran pemerintah yang tidak produktif. Hal 

ini menyebabkan distorsi karena disincentive effect. Hasil penelitiannya 

memperlihatnyan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi,  termasuk penyediaan barang pablik dan infrastruktur, 

pelayanan sosial dan target intervensi (seperti subsidi ekspor). 

Barro dan Martin (1995: 152-156) dalam penelitiannya menyatakan  bahwa 

efek produktif keterlibatan pemerintah masih melebihi biaya sosial penggalangan 

dana - maka menambahkan efek positif pada pertumbuhan, sementara pada kasus 

kemudian biaya sosial dari keterlibatan pemerintah mendominasi - maka 

penurunan pertumbuhan sebagai pemerintah ukuran mendapatkan larger. 

Penjelasan lain alternatif (mengikuti Barro, 1990) akan dengan membagi 



pengeluaran pemerintah dalam dua kategori: yang produktif dan tidak produktif. 

Kategori sebelumnya diperkirakan akan memiliki dampak positif pada 

pertumbuhan, sedangkan kemudian salah satu sebaliknya akan mempengaruhi 

pertumbuhan. Oleh karena itu, apakah ukuran pemerintah adalah pertumbuhan 

yang akan datang sangat tergantung pada jenis pengeluaran pemerintah. 

Treadgold (1996) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai 

efek terhadap pertumbuhan GDP di Indonesia.  Menurutnya, perubahan-

perubahan pada volume rill pengeluaran pemerintah dan perubahan-perubahan 

pengeluaran pemerintah itu sendiri dipengaruhi oleh perubahan tingkat  upah dan 

harga-harga. Selain itu, perubahan pengeluaran pemerintah tersebut tidak terlepas 

dari perubahan-perubahan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sebagaimana 

diketahui bahwa baik pajak langsung maupun pajak langsung sangat ditentukan 

oleh pendapatan. Dengan kata lain, perubahan pendapatan sebagai akibat dari 

pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran pemerintah 

dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Gerhard  and B. Ravikumar (1997) penelitian ini telah menelaah literatur 

tentang pengaruh pengeluaran pemerintah yang produktif pada jangka panjang 

pertumbuhan. Dengan memfokuskan pada dua jenis pengeluaran pemerintah, 

yaitu pengeluaran pemerintah sebagai input dalam fungsi produksi untuk output 

akhir, seperti infrastruktur, dan pengeluaran pemerintah sebagai masukan dalam 

teknologi investasi seperti pengeluaran untuk pendidikan. Jenis lain dari belanja 

pemerintah mungkin memiliki dampak besar pada pertumbuhan jangka panjang.  

Misalnya Pengeluaran kesehatan publik dapat meningkatkan harapan hidup.   



Peningkatan harapan hidup pada gilirannya memiliki dampak signifikan 

pada keputusan akumulasi modal swasta dan pertumbuhan.  Untuk menilai 

dampak dari pengeluaran kesehatan masyarakat pada pertumbuhan jangka 

panjang pada model keseimbangan umum dinamis, yang memiliki implikasi bagi 

harapan hidup dan angka kematian. Dengan kata lain, tingkat kematian perlu 

ditentukan endogen sebagai fungsi dari konsumsi sendiri dan pengeluaran 

kesehatan masyarakat. Tanpa model seperti pemahaman dari dampak pengeluaran 

pemerintah produktif akan tetap sulit dipahami 

 Hansson dan Henrekson (1994) menemukan bahwa transfer pemerintah, 

konsumsi dan total output memiliki efek negatif, sementara pengeluaran 

pendidikan memiliki efek positif, dan investasi pemerintah tidak berpengaruh 

pada pertumbuhan produktivitas swasta. Dalam kerangka pertumbuhan endogen, 

Barro (1990)  mengemukakan model pertumbuhan endogen mengasumsikan 

hasil yang tetap atas konsep modal. secara luas model ini untuk memasukkan 

layanan pemerintah yang dibiayai pajak yang memengaruhi produksi atau utilitas. 

Pertumbuhan dan tingkat tabungan menurun dengan meningkatnya jenis kegunaan 

dari  pengeluaran. Tingkat kenaikan dari keduanya berawal dengan pengeluaran 

pemerintah yang produktif tetapi selanjutnya menurun. Dengan pajak penghasilan, 

pilihan desentralisasi pertumbuhan dan tabungan terlalu rendah, tetapi jika fungsi 

produksi adalah Cobb-douglas, optimasi pemerintah masih memenuhi kondisi 

natural untuk efisiensi produktif. bukti empiris di berbagai negara mendukung 

beberapa hipotesis tentang pemerintah dan pertumbuhan 



Nurudeen dan Abdullahi (2010) yang melakukan penelitian pada Negara 

Nigeria yang termasuk dalam urutan negara termiskin di dunia. Dalam upaya 

untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah total 

modal (TCAP), belanja operasional total (TREC), dan pengeluaran pemerintah 

untuk pendidikan (EDU) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

sebaliknya meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk transportasi dan 

komunikasi (TRACO), dan (HEA) hasil kesehatan mampu peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Para penulis  merekomendasikan, bahwa pemerintah harus 

meningkatkan belanja modal dan pengeluaran yang bersifat berulang, termasuk 

pengeluaran untuk pendidikan, serta memastikan bahwa dana yang dimaksudkan 

untuk pengembangan sektor ini dikelola dengan baik. Kedua, pemerintah harus 

meningkatkan investasi dalam pengembangan transportasi dan komunikasi, untuk 

menciptakan lingkungan yang memungkinkan dalam usaha bisnis,  Ketiga, 

pemerintah harus menaikkan pengeluaran dalam pengembangan sektor kesehatan 

karena akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. 

Terakhir, pemerintah harus mendorong dan meningkatkan pendanaan anti-korupsi 

lembaga untuk mengatasi tingginya tingkat korupsi yang ditemukan di jabatan 

publik. 

Minh Quang Dao (2012) mengembangkan model pertumbuhan PDB per 

kapita berdasarkan pendekatan tradisional pengeluaran pemerintah 

memperkenalkan sebagai 'input' dalam fungsi produksi agregat sementara dengan 

mempertimbangkan pengaruh modal manusia dan fisik. Penelitian ini 



menyelesaikan masalah keseluruhan dengan menentukan sistem persamaan dan 

memperkirakan efek dari pertumbuhan pengeluaran pemerintah per kapita publik 

untuk kesehatan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan 

menggunakan data dari sampel dari 28 negara berkembang, secara empiris hasil 

regresi menunjukkan berikut : 

1. Hasil regresi menunjukkan dengan tegas bahwa kontribusi pembentukan 

modal fisik bruto dalam PDB positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

pada negara berkembang yang diteliti. 

2. Pentingnya peran pengeluaran pemerintah terhadap kesehatan dan pendidikan 

dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, bahkan besaran koefisien estimasi 

memiliki tanda negatif yang tidak diharapkan, karena masalah 

multikolinearitas. Negara-negara berkembang di mana pemerintah terus 

meningkatkan pengeluaran per kapita untuk kesehatan dan pendidikan 

terhadap pendapatan diharapkan tumbuh lebih cepat. 

3. Pertumbuhan bagian dari total pengeluaran kesehatan dalam PDB juga 

mempengaruhi pertumbuhan PDB perkapita negara-negara yang termasuk 

dalam penelitian ini.  

Gupta dan Marijn (2001) menilai efisiensi pengeluaran pemerintah untuk 

pendidikan dan kesehatan di 37 negara di Afrika pada 1984-1995, baik dalam 

hubungan satu sama lain dan membandingkan negara-negara di Asia dan belahan 

bumi bagian Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata, negara-

negara di Afrika kurang efisien dibandingkan negara-negara di Asia dan belahan 

bumi bagian barat.  Namun, pendidikan dan kesehatan pengeluaran di Afrika 



menjadi lebih efisien selama periode tersebut.  Penelitian ini lebih lanjut 

menunjukkan bahwa perbaikan dalam pencapaian output pendidikan dan 

kesehatan di negara-negara Afrika sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang 

lebih tinggi. 

Sylvie D´emurger (2001) melakukan kajian tentang pengembangan 

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di China. Dia menggunakan model 

pertumbuhan untuk mengetahui peranan pembangunan infrastruktur terhadap 

pertumbuhan ekonomi  dan menggunakan data panel dari 24 provinsi di China  

dari tahun 1985 hingga 1998.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

keberadaan infrastruktur menjadi faktor penentu utama terhadap pertumbuhan 

ekonomi di China.  

Dr. Mwafaq M. Dandan (2011) penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan 

data time series di Yordania selama periode 1990-2006 dengan menggunakan 

model regresi yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa pengeluaran 

pemerintah pada tingkat agregat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan 

PDB yang sesuai dengan teori Keynesian, sedangkan pembayaran bunga terbukti 

tidak mempengaruhi pertumbuhan PDB. 

Benjamin S. Cheng and Tin Wei Lai (1997), menganalisis tentang 

hubungan sebab-akibat antara  pengeluaran pemerintan dan pertumbuhan ekonomi 

di Korea. Mereka menggunakan pendekatan vector autoreggressise (VAR) 

terhadap data tahunan dari tahun 1954 hingga 1994.  Hasil penelitian mereka 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan sebab akibat 



dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan penawaran uang juga 

mempunyai pengaruh terhadap  pertumbuhan ekonomi.  

Ghali (1998) berdasarkan model pertumbuhan endogen Barro,  

menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 

di Arab Saudi dengan menguji interaksi antarwaktu antara tingkat pertumbuhan 

per kapita GDP riil dan pengeluaran pemerintah dalam PDB, Dengan 

menggunakan analisis vektor autoregressive (VAR), memberikan perhatian 

khusus dalam pengujian antara keberadaan dan arah kausalitas Granger antar 

variabel. Analisis empiris menemukan bukti yang konsisten bahwa pengeluaran 

pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan output per kapita Arab Saudi. Oleh 

karena itu, kebijakan fiskal bertujuan untuk pengendalian defisit anggaran,   harus 

mempertimbangkan ukuran  penyusutan dan membatasi peran pemerintah dalam 

perekonomian Arab Saudi. 

Wadad Saad dan Kamel Kalakech (2009)  meneliti bagaimana efek 

pertumbuhan pengeluaran pemerintah di Lebanon selama periode 1962-2007, 

yang memfokuskan pada pengeluaran sektoral. Pada penelitian ini pengeluaran 

pemerintah menjadi variable bebas dan menggunakan analisis kointegrasi 

multivariat untuk menguji pengaruh masing-masing sektor terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Empat sektor menjadi perhatian yakni: pertahanan, pendidikan, 

kesehatan, dan pertanian.hail penelitian ini  menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah pada sektor pendidikan memiliki efek positif pada pertumbuhan 

jangka panjang dan negatif dalam jangka pendek. Sementara belanja pertahanan 

memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan 



dampak tidak signifikan dalam jangka pendek. Adapun pengeluaran kesehatan, 

berkorelasi negatif ke pertumbuhan dalam jangka panjang dan ada hubungan yang 

tidak signifikan dalam jangka pendek. Akhirnya, pengeluaran pada pertanian 

ditemukan menjadi signifikan di dalam kedua kasus. Dengan demikian, alokasi 

sumber daya pemerintah terhadap sektor pendidikan menjadi prioritas untuk 

meningkatkan pertumbuhan. 

Jiranyakul  (2007) menunjukan bahwa hanya terdapat hubungan satu arah 

antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Thailand yaitu 

kenaikan  pengeluaran  pemerintah  yang  menyebabkan  kenaikan  pertumbuhan 

ekonomi.  Dalam  hasil penelitian  ini  juga disebutkan tidak  terdapat  hubungan 

jangka panjang antara kedua variabel. Sedangkan dengan menggunakan metode 

OLS,  menunjukan  bahwa  antara  kedua  variabel  berhubungan  positif  selama 

periode penelitian. 

Foster dan Henrekson (1999) Sesuai dengan penelitian baro (1990), 

kontribusi pengeluaran yang produktif yang positif terhadap pertumbuhan, dan 

sebaliknya untuk pengeluaran yang tidak produktif. Akhirnya tidak ada 

pernyataan mengenai arah hubungan antara pengeluaran pemerintah dan 

pertumbuhan ekonomi. 

 
2.6 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan studi empirik,  serta tinjauan pustaka 

maka kerangka pikir penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, dan studi empiris maka hipotesis yang 

diajukan untuk diuji yaitu sebagai berikut: 

1. Belanja pemerintah daerah untuk pendidikan berpengaruh positif terhadap  

pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera. 

2. Belanja pemerintah daerah untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap  

pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera. 

3. Belanja pemerintah daerah untuk pertanian berpengaruh positif terhadap  

pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera. 

4. Belanja pemerintah daerah untuk perumahan berpengaruh positif terhadap  

pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera. 

5. Belanja pemerintah daerah untuk transportasi/perhubungan berpengaruh positif 

terhadap  pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera. 

Kondisi Perekonomian Kab/Kota DOB Pulau 
 

Pertumbuhan Ekonomi 

Typology Klassen Shift share PERUBAHAN, PERGESERAN SEKTOR 
BASIS/ NON-BASIS (LQ) 

Sektor Unggulan/Potensial Belanja daerah bidang 
pendidikan, kesehatan, 
pertanian, perumahan, 

perhubungan dan sosial.  
 



6. Belanja pemerintah daerah untuk sosial berpengaruh positif terhadap  

pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera. 

7. Pembangunan Ekonomi di DOB berbeda antara daerah yang memiliki sektor 

ekonomi basis  

 
 
 
 
 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup semua pengertian 

yang digunakan dalam memperoleh dan menganalisis data sesuai tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1.  Belanja Pemerintah Daerah. 

Belanja pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri No 13 Tahun 2006, belanja 

diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja 

langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan 

tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok 

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

2.  Belanja pemerintah bidang/urusan Pendidikan 

Belanja pemerintah bidang pendidikan merupakan anggaran total pengeluaran 

pemerintah kabupaten/kota DOB  untuk membiayai urusan pendidikan dalam 

satu tahun anggaran.  



4. Belanja pemerintah bidang/urusan Kesehatan 

Belanja pemerintah bidang kesehatan merupakan anggaran total pengeluaran 

pemerintah kabupaten/kota DOB  untuk membiayai urusan kesehatan  dalam satu 

tahun anggaran.  

5. Belanja pemerintah bidang/urusan Pertanian 

Belanja pemerintah bidang pertanian merupakan anggaran total pengeluaran 

pemerintah kabupaten/kota DOB  untuk membiayai urusan pertanian  dalam satu 

tahun anggaran.  

6. Belanja pemerintah bidang/urusan Perumahan 

Belanja pemerintah bidang perumahan merupakan anggaran total pengeluaran 

pemerintah kabupaten/kota DOB  untuk membiayai urusan perumahan  dalam satu 

tahun anggaran.  

7. Belanja pemerintah bidang/urusan Transportasi/perhubungan 

Belanja pemerintah bidang Transportasi/perhubungan merupakan anggaran total 

pengeluaran pemerintah kabupaten/kota DOB  untuk membiayai urusan kesehatan  

dalam satu tahun anggaran.  

8. Belanja pemerintah bidang/urusan sosial 

Belanja pemerintah bidang sosial merupakan anggaran total pengeluaran pemerintah 

kabupaten/kota DOB  untuk membiayai urusan kesehatan  dalam satu tahun 

anggaran.  

9. Belanja pemerintah fungsi  

Belanja pemerintah bidang infrastruktur merupakan realisasi total pengeluaran 

pemerintah kabupaten/kota DOB untuk membiayai pengadaan maupun perbaikan 

infrastruktur  dalam satu tahun anggaran.  

10. Sektor Basis dan Non basis 



Sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya 

dan mengekspor  hasil industrinya ke daerah lain. Sebaliknya Sektor non basis adalah 

sektor ekonomi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan daerahnya dan cenderung 

untuk mengimpor dari daerah lain. Komponen Share adalah pertambahan PDRB 

suatu daerah seandainya pertambahannya sama dengan pertambahan PDRB 

daerah dengan skala yang lebih besar selama periode waktu tertentu. 

Komponen Net Shift adalah komponen nilai untuk menunjukkan 

penyimpangan dari komponen Share dalam ekonomi regional. Komponen 

Differential Shift adalah komponen untuk mengukur  besarnya Shift Netto 

yang digunakan oleh sektor tertentu yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat 

di daerah yang bersangkutan dibandingkan daerah yang skalanya lebih besar. 

Komponen Propotional Shift adalah komponen yang digunakan untuk 

menghasilkan besarnya Shift Netto sebagai akibat dari PDRB daerah yang 

bersangkutan berubah. Komponen bernilai positif apabila daerah yang diteliti 

(Kabupaten/kota/Kabupaten/kota) berspesialisasi dalam sektor yang di tingkat 

daerah dengan skala lebih besar (propinsi/nasional) tumbuh lebih cepat, 

sebaliknya bernilai negatif apabila daerah yang diteliti 

(Kabupaten/kota/Kabupaten/kota) berspesialisasi pada sektor yang di tingkat 

daerah dengan skala lebih besar (propinsi/nasional) tumbuh dengan lambat. 

Daya saing wilayah adalah potensi atau keunggulan komparatif yang dimiliki 

suatu wilayah dalam mengembangkan sektor/subsektor pertanian dan sektor  

perekonomian lainnya. Sektor cepat adalah sektor pertanian dalam wilayah 



penelitian yang indeks pertumbuhan proporsional (Drij) atau indeks 

penyimpangan (Prij+Drij) memiliki nilai positif. Sektor lambat adalah sektor 

pertanian dalam wilayah penelitian yang indeks pertumbuhan proporsional 

(Drij) atau indeks penyimpangan (Prij+Drij) memiliki nilai negatif. 

11. Sektor  Ekonomi 

Sektor ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sektor ekonomi yang 

digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam menghitung PDRB dengan 

menglompokkan menjadi 9 sektor.  

12. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) 

PDRB pada dasarnya  merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

unit usaha dalam suatu daerah tertentu  atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB yang terpakai dalam 

penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. 

13. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan yang dimaksudkan adalah pertumbuhan PDRB rata-rata sejak tahun   

2000–2010 yang dihitung dengan menggunakan rumus:  

Pertumbuhan  ekonomi menurut lapangan usaha   

EG = ( PDRB ij(t) – PDRBij(t-1)) / PDRBij(t-1). 

 Pertumbuhan ekonomi;   

EG  = ( PDRB j(t) – PDRBj(t-1)) / PDRBj(t-1);   

dimana   i = sektor ke i dan j = kabupaten/kota ke j.  

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

Data merupakan semua hasil observasi atau pengukuran untuk keperluan 

tertentu. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu 

data yang digunakan untuk mendukung kelengkapan dalam penelitian maupun 



analisis data merupakan data yang telah diteliti oleh pihak lain dalam hal ini 

adalah peroleh dari Ditjen Otonomi Daerah Kemdagri, Kementrian Keuangan, 

Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah, atau lainnya. 

Jenis data yang dipergunakan adalah data panel (panel pooled data) yaitu 

gabungan antara data observasi lintas sektor (cross section) dan data runtun waktu 

(time series). Data cross section meliputi kabupaten/kota DOB yang tidak 

dimekarkan sebanyak 2 kali. Sedangkan data time series yang digunakan dengan 

rentang waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2010. Data yang digunakan 

adalah pengeluaran pemerintah DOB, data kondisi perekonomian DOB, dan data 

lainnya yang mendukung. Data yang dimaksud adalah data sekunder yang 

diperoleh dari berbagai sumber, seperti Ditjen Otonomi Daerah Kemdagri,  

Kementrian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Ditjen Perimbangan 

Keuangan Daerah, atau lainnya. Data yang akan digunakan dalam tesis ini beserta 

sumbernya disajikan secara rinci pada Tabel 5  berikut ini: 

Tabel 3.1 : Jenis dan Sumber Data 

No Jenis Data Sumber Data 
1 PDRB Kabupaten/kota DOB  atas dasar harga 

berlaku tahun 2001-2011  
Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten 

2 PDRB Kabupaten/kota DOB  atas dasar harga 
konstan tahun 2000 periode 2001-2011 

Badan Pusat Statistik 
BPS Kabupaten 

3 APBD Kabupaten/kota DOB  tahun 2001-2010  BPS Kabupaten, dan 
Kementrian Keuangan 

4 Belanja Modal Kabupaten/kota DOB Tahun 
2001-2010 

BPS Kabupaten, dan 

Kementrian Keuangan 

5 Belanja Pemerintah bidang Pendidikan, 
Kesehatan, Pertanian, Perumahan, 
Transportasi/perumahan dan Sosial 

BPS Kabupaten, dan 
Kementrian Keuangan 



Kabupaten/kota DOB Tahun 2001-2011 

 

  



3.3 Metode Pengumpulan Data 

Keberhasilan dalam pengumpulan data merupakan syarat bagi 

keberhasilan suatu penelitian. Sedangkan keberhasilan dalam pengumpulan data 

tergantung pada metode yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

pengumpulan data diperlukan guna mendapatkan data-data yang obyektif dan 

lengkap sesuai dengan permasalahan yang diambil. Selain itu, Data yang 

dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan, validitasi data dapat 

ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambil datanya sendiri 

cukup valid. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-

hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan 

tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah data PDRB tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 

Kabupaten/kota DOB, serta data ABBD Kabupaten/kota DOB (Pengeluaran 

Pemerintah) tahun 2001-2010. 

3.4 Sampel Daerah Penelitian 

Metode sampel yang di gunakan yaitu purposive  sampling yaitu 

menetapkan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.  Pada penelitian 

ini kriteria yang digunakan adalah: (1) Kabupaten/kota yang di dimekarkan pada 

tahun 1999 di pulau Sumatera (Rostow dan Musgrave dalam teori pengeluaran 

pemerintah yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan 

tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap 



lanjut, sehingga kriteria ini untuk melihat pembangunan dari awal pemerintahan. 

(2) Kabupaten/kota DOB yang tidak dimekarkan sebanyak 2 kali, (3)  

Kabupaten/kota DOB  yang masa pemerintahannya lebih dari 10 tahun (2 periode 

pemerintahan). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ukuran sampel pada 

penelitian ini yaitu sebanyak 17 kabupaten/kota di pulau Sumatera. 

Tabel 3.2:  DOB Sumatera yang dimekarkan Tahun 1999 

NO. P R O V I N S I D O B PROVINSI/KA
B INDUK 

UU 
PEMBENTUKAN TANGGAL 

1 
 

SUMATERA 
BARAT 1. Kab.Kepulauan 

Mentawai Kab. Padang Pariaman No. 49 Tahun 1999 4 Okt 1999 

2.        RIAU 1. Kab.Kuantan Singingi Kab. Indragiri Hulu No. 53 Tahun 1999 4 Okt 1999 

2. Kab. Pelalawan Kab. Kampar No. 53 Tahun 1999 4 Oktl999 

3. Kab. Rokan Hulu  
 

No. 53 Tahun 1999 4 Okt 1999 

4. Kab. Rokan Hilir Kab. Bengkalis No. 53 Tahun 1999 4 Okt 1999 
5. Kab. Siak  

 
No. 53 Tahun 1999 4 Okt 1999 

6. Kota Dumai **  
 

No. 16 Tahun 1999 20 April 1999 
3.     KEPULAUAN RIAU 

1. Kab. Karimun Kab. Bintan 
(d/h Kab. Kep. Riau) No. 53 Tahun 1999 4 Okt 1999 

2. Kab. Natuna  
 

No. 53 tahun 1999 4 Okt 1999 
3. Kota Batam  No. 53 tahun 1999 4 Okt 1999 

4.      JAMBI 
1. Kab. Tebo Kab. Bungo Tebo 6 

No. 55 Tahun 1999 12 Okt 1999 

2. Kab. Sarolangun Kab. Sarolangun Bangko No. 55 Tahun 1999 12 Okt 1999 

3. Kab. Tanjung Jabung 
Timur 

Kab. Tanjung Jabung 
Barat No. 54 Tahun 1999 12 Okt 1999 

4. Kab. Muaro Jambi Kab. Batang Hari No. 54 Tahun 1999 12 Okt 1999 
5.     LAMPUNG 1. Kab. Way Kanan Kab. Lampung Utara No. 12 Tahun 1999 20 April 1999 

2. Kab. Lampung Timur Kab. Lampung Tengah No. 12 Tahun 1999 20 April 1999 

3. Kota Metro  
 

No. 12 Tahun 1999 20 April 1999 
Sumber: Dirjen Otonomi Daerah, Kementrian dalam negeri 

3.5 Model Analisis  



Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa 

kualitatif  dan kuantitatif melalui pendekatan basis ekonomi. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tipologi Klassen, location quetient 

analisis shift share.  

a. Analisis Tipologi Klassen (Klassen Tipology) 

Alat analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengidentifikasi sektor, 

subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah dan 

digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah, tipologi ini diharapkan dapat memperjelas dan 

memperkuat hasil analisis. Klasifikasi Tipologi Klassen berdasarkan pendekatan 

sektoral adalah sebagai berikut: 

Kuadran I : Merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. Kuadran 

ini merupakan sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (gi) yang 

lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi 

acuan secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB 

(si) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut 

terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional (s). 

Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan gi > g dan si > s. 

Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang 

potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan 

pangsa pasar yang lebih besar daripada daerah yang menjadi 

acuan secara nasional. 

Kuadran II : Merupakan sektor maju tapi tertekan. Sektor yang berada pada 



kuadaran ini memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB (gi) yang 

lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB daerah 

yang menjadi acuan secara nasional (g), tetapi memiliki 

kontribusi terhadap PDRB daerah (si) yang lebih besar 

dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB 

daerah yang menjadi acuan secara nasional (s). Klasifikasi ini 

biasa dilambangkan dengan gi < g dan si > s. Sektor dalam 

kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh. 

Kuadran III : Merupakan sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan 

pesat. Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang 

memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih tinggi dari 

pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional 

(g), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (si) lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai kontribusi sektor tersebut 

terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan secara nasional (s). 

Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan gi > g dan si < s. 

Sektor dalam kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang 

sedang booming, meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional 

Kuadran IV : Merupakan sektor relative tertinggal. Pada kuadran ini ditempati 

oleh sektor yang memiliki nilai laju pertumbuhan PDRB (gi) yang 

lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB daerah 

yang menjadi acuan secara nasional (g) dan sekaligus memiliki 



kontribusi terhadap PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang 

menjadi acuan secara nasional. 

 

b. Location Quotient (LQ) 

Location Quotient adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan 

relative sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu daerah 

(Kabupaten/kota/Kabupaten/kota) terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang 

bersangkutan dalam skala provinsi atau nasional. Teknik ini digunakan untuk 

mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu membaginya 

menjadi dua golongan yaitu sektor basis dan sektor non basis. Analisis Location 

Quotient dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan 

pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah. 

Perhitungan LQ menggunakan rumus sebagai berikut : 

N

N
i

R

R
i

V
V
V
V

LQ =
 

Keterangan: 

LQ  : Nilai Location Quotient 
R

iV  : PDRB Sektor i di Kabupaten/kota DOB 
RV  : PDRB total di Kabupaten/kota DOB 
N

iV  : PDRB Sektor i di Propinsi/Nasional 
NV  : PDRB total di Propinsi/Nasional 

 



Berdasarkan hasil perhitungan LQ dapat   dianalisis dan disimpulkan sebagai 

berikut : 

a. Jika LQ lebih besar dari satu (LQ > 1), merupakan sektor basis dan berpotensi 

untuk ekspor, artinya spesialisasi Kabupaten/kota/Kabupaten/kota lebih tinggi 

dari tingkat propinsi. 

b. Jika LQ lebih kecil dari satu (LQ < 1), merupakan sektor non basis, yaitu 

sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat propinsi. 

c. Jika LQ sama dengan satu (LQ = 1), berarti tingkat spesialisasi di 

Kabupaten/kota sama dengan tingkat propinsi. 

Asumsi dari teknik ini adalah bahwa semua penduduk di setiap daerah 

mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat 

nasional, produktivitas tenaga kerja sama dan setiap industri menghasilkan barang 

yang homogen atau barang sejenis. 

Secara keseluruhan analisis LQ memberikan petunjuk yang sangat baik 

untuk melihat keadaan ekonomi wilayah dan potensinya dimasa yang akan datang. 

Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, 

merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi 

setiap daerah, ini mengingat bahwa hasil produksi dan produktivitas tenaga kerja 

di setiap daerah adalah berbeda, juga adanya perbedaan sumber daya yang bisa 

dikembangkan di setiap daerah. Namun demikian model ini sangat berguna untuk 

menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan 

masyarakt untuk mengembangkan stabilitas ekonomi. (Ghalib 2005:169) 

c. Analisis Shift Share 



Analisis Shift Share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui 

pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk 

mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan 

pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada 

tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Perekonomian daerah yang 

didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh dibawah 

tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya. 

Analisis Shift Share merupakan teknik yang sangat berguna dalam 

menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan 

perekonomian nasional. Analisis ini bertujuan untuk menentukan kinerja atau 

produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan 

daerah yang lebih besar. 

Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 

bidang yang berhubungan satu dengan yang lainnya (Arsyad 1999 : 314), yaitu: 

a. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan 

pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada 

sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. 

b. Pergeseran proporsional (proportional shift) mengukur perubahan relatif, 

pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan 

perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini 

memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah 

terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada 

perekonomian yang dijadikan acuan. 



c. Pergeseran diferensial (differential shift) membantu kita dalam menentukan 

seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang 

dijadika acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu industri 

adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya saingnya daripada 

industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. 

Rumus dari analisis Shift Share adalah sebagai berikut (Tarigan 2004:80-82): 

Gr  : Yr,t – Yr,t-n 

  : (Nr + Pr + Dr) 

Nr  : Yr,i,t-n (Yt / Yt-n) - Yr,i,t-n 

(P + D)r : Yr,t – (Yt / Yt-n) Yr,i,t-n 

  : (∆Yr – Nr) 

Pr  : ∑ [(Yi,t / Yi,t-n) – (Yt / Yt-n)] Yr,i,t-n 

Dr  : ∑ [(Yr,i,t – (Yi,t / Yi,t-n) Yr,i,t-n 

Dimana: 
Gr  : Pertumbuhan PDRB Total Kabupaten/kota DOB   
Nr  : Komponen Share di Kabupaten/kota DOB  

(P + D)r : Komponen Net Shift di Kabupaten/kota DOB  

Pr  : Proportional Shift Kabupaten/kota DOB  

Dr  : Differential Shift Kabupaten/kota DOB  

Yr  : PDRB Total Kabupaten/kota DOB  

Y  : PDRB Total Propinsi 

t  : Tahun 

t-n  : Tahun Awal 

i  : Subsektor pada PDRB 

r  : Region atau wilayah analisis 

Catatan : Simbol E (tenaga kerja) dalam buku asli diganti dengan simbol Y 

  (PDRB) karena data yang diteliti adalah PDRB. 

Jika Pr > 0, maka Kabupaten/kota DOB akan berspesialisasi pada sektor yang di 

tingkat propinsi tumbuh lebih cepat. Sebaliknya jika Pr < 0, maka Kabupaten/kota 



DOB akan berspesialisasi pada sektor yang di tingkat propinsi tumbuh lebih 

lambat.  Bila Dr > 0, maka pertumbuhan sektor i di Kabupaten/kota DOB lebih 

cepat dari pertumbuhan sektor yang sama di Propinsi  dan bila Dr < 0, maka 

pertumbuhan sektor i di Kabupaten/kota DOB relatif lebih lambat dari 

pertumbuhan sektor yang sama di Propinsi.  

d. Penentuan  Sektor Ekonomi Potensial   

Sektor ekonomi potensial dalam penelitian ini dengan operlay dari  

analisis tipologi klassen, analisis Location Quotiont (LQ) dan Shift share, dengan 

memperhatikan tipologi DOB, sektor basis dan atau non-basis, serta sektor  yang 

memiliki pertumbuhan dan daya saing (keunggulan komparatif) pada sektor yang 

sama terhadap provinsi dengan alternatif sebagai berikut:  

Tabel 3.3 : Perengkingan Potensial Sektor 

Potensial 
Setor LQ Pr Dr Makna 

1 B + + Sektor basis yang memiliki  pertumbuhan cepat dan mempunyai 
daya saing (comparative advantage) tinggi dari Provinsi 

2 B - + Sektor basis yang memiliki  pertumbuhan lambat tetapi mempunyai 
daya saing (comparative advantage) tinggi dari Provinsi. 

3 B + - Sektor basis yang memiliki  pertumbuhan cepat tetapi mempunyai 
daya saing (comparative advantage) rendah dari Provinsi. 

4 B - - Sektor basis yang memiliki  pertumbuhan lambat dan mempunyai 
daya saing (comparative advantage) rendah dari Provinsi. 

5 NB + + Sektor tidak basis tetapi memiliki  pertumbuhan cepat dan daya 
saing (comparative advantage) tinggi dari Provinsi. 

6 NB - + Sektor tidak basis yang memiliki  pertumbuhan lembat dan daya 
saing (comparative advantage) tinggi dari Provinsi. 

7 NB + - Sektor tidak basis dan memiliki  pertumbuhan cepat dan daya saing 
(comparative advantage) rendah dari Provinsi. 

8 NB - - Sektor tidak basis tetapi memiliki  pertumbuhan lambat dan daya 
saing (comparative advantage) rendah dari Provinsi. 

 



3.6 Analisis Deskriptif  

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis sederhana yang 

dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu observasi dengan 

menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik maupun narasi dengan tujuan untuk 

memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil observasi.  

 

3.7 Analisis Ekonometrika  

Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonometrika yaitu regresi 

data panel (pooled data). Data panel merupakan gabungan dari data time series 

dan data cross section. Saat ini penggunaan metode data panel banyak digunakan 

sebab seringkali ditemukan kelemahan dalam pendekatan metode cross section 

saja atau pendekatan time series.  

Data cross section yang sama diobservasi menurut waktu, jika setiap unit 

cross section memiliki observasi time series yang sama maka disebut sebagai 

balanced panel, sebaliknya jika jumlah observasi berbeda maka disebut sebagai 

unbalanced panel.  

Baltagi (2005) mengemukakan beberapa keunggulan dari penggunaan data 

panel dalam analisis ekonometrika yaitu, pertama mengontrol heterogenitas 

individu. Data panel menyatakan bahwa individu, perusahaan, tempat atau negara 

adalah heterogen. Dalam data panel terdiri dari besaran dan waktu sehingga ada 

banyak variabel-variabel lain yang mungkin menjadi state-invariant atau time-

invariant yang dapat memengaruhi variabel dependen. Data panel memberikan 

peluang perlakuan setiap unit-unit individu yang dianalisis adalah heterogen.  



Kedua, data panel memberikan informasi yang lebih banyak dan beragam, 

meminimalisasi masalah kolinieritas antar variabel, meningkatkan derajat bebas 

dan lebih efisien. Pendekatan metode time series dapat menyebabkan 

multikoliniearitas, dengan data cross section menambah banyak variabilitas, 

menambah lebih banyak informasi sehingga dapat menghasilkan parameter 

estimasi yang dapat diandalkan.  

Ketiga, data panel lebih baik dalam mempelajari dynamics of adjustment. 

Distribusi cross section yang kelihatan stabil dapat menyembunyikan banyak 

perubahan yang sulit untuk diidentifikasi. Masa pengangguran, pergantian 

pekerjaan, tempat tinggal dan pergerakan pendapatan merupakan contoh data 

yang lebih baik dipelajari dengan data panel. Data panel juga cocok untuk 

mempelajari durasi dari variabel besaran ekonomi seperti pengangguran, 

kemiskinan dan inflasi dan juga dapat menjelaskan dalam kecepatan respon 

perubahan kebijakan ekonomi. Keempat, data panel lebih baik dalam 

mengidentifikasi dan mengukur efek yang tidak dapat dideteksi oleh cross section 

murni maupun time series murni, Dan kelima, model data panel dapat digunakan 

untuk mengkonstruksi dan menguji model perilaku secara kompleks apabila 

dibandingkan dengan cross section atau time series murni.  

Pada metode data panel terdapat tiga pendekatan yang biasa diaplikasikan 

yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect 

Model (REM). Dalam melakukan pengolahan data panel juga terdapat kriteria 

pembobotan yang berbeda-beda yaitu No weighting (semua observasi diberi bobot 

sama), Cross section weight (Generalized Least Square (GLS) dengan 



menggunakan estimasi varians residual cross section, digunakan apabila terdapat 

pelanggaran asumsi cross section heteroskedasticity), dan Seemingly 

Uncorrelated Regression (SUR) (GLS dengan menggunakan covariance matrix 

cross section). Metode ini mengoreksi baik heteroskedastisitas maupun 

autokorelasi antar unit cross section.  

3.7.1 Pooled Least Square  

Pada prinsipnya, pendekatan ini adalah menggunakan gabungan dari 

seluruh data (pooled), sehingga terdapat N × T observasi, dimana N menunjukkan 

jumlah unit cross-section dan T menunjukkan jumlah time-series yang digunakan. 

Persamaan pada estimasi yang menggunakan Pooled Least Square (PLS) dapat 

dituliskan dalam bentuk sebagai berikut (Baltagi, 2005):  

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑡𝑡𝛽𝛽 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡  

dimana :  

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑡𝑡   = nilai variabel terikat (dependent variable) untuk setiap unit cross section  

 𝑥𝑥𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑡𝑡  = nilai variabel penjelas (explanatory variable) ke-j untuk setiap cross section  

α    = intercept yang konstan antar waktu dan cross section  

𝛽𝛽𝑗𝑗   = slope untuk variabel ke-j yang konstan antar waktu dan cross section  

𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡  = komponen error untuk setiap unit cross section ke-i pada periode waktu t.  

N adalah jumlah unit cross section, T adalah jumlah periode waktunya dan K 

adalah jumlah variabel penjelas.  

Keunggulan dalam penggunaan metode PLS adalah dengan 

mengkombinasikan semua data cross-section dan data time-series, dapat 

meningkatkan derajat kebebasan sehingga dapat memberikan hasil estimasi yang 



lebih efisien dan penggabungan cross-section dan data time-series dapat 

mengatasi masalah yang timbul apabila kita akan menghilangkan variabel 

(omitted-variabel) Sementara, kelemahan pada metode PLS terletak pada dugaan 

parameter akan bias. Parameter yang bias ini disebabkan karena PLS tidak dapat 

membedakan observasi yang berbeda pada periode yang sama, atau tidak dapat 

membedakan observasi yang sama pada periode yang berbeda. (Widarjono, 2009) 

3.7.2 Fixed Effect Model 

Fixed effect model (FEM) memasukkan unsur variabel dummy sehingga 

intersept α bervariasi antar individu maupun antar unit waktu. FEM lebih tepat 

digunakan jika data yang diteliti ada pada tingkat individu serta jika terdapat 

korelasi antara ε
it 

dan x
it
. Persamaan pada estimasi menggunakan FEM dapat 

dituliskan dalam bentuk sebagai berikut (Baltagi, 2005):  

Y
it 

= β
1i 

+ β
2
X

2it 
+ β

3
X

3it 
+e

it
  

Kelebihan pendekatan FEM adalah dapat menghasilkan dugaan parameter 

yang tidak bias dan efisien. Tetapi kelemahannya adalah jika jumlah unit 

observasinya besar maka akan mengurangi derajat bebas model, sehingga akan 

mengurangi tingkat keakuratan model (Firdaus, 2011).  

Untuk mengestimasi model Fixed Effect di mana intersepnya berbeda antar 

individu, dengan menggunakan teknik dummy maka model yang digunakan sering 

disebut sebagai dengan teknik Least squares Dummy Variables (LSDV). Sehingga 

model Fixed Effect dapat ditulis: 

Y
it 

= β
1i 

+ β
2
X

2it 
+ β

3
X

3it 
+ β

4
D

1i
 + β

5
D

2j
+… β

n
D

n
+ 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑡𝑡  

Dimana : D1i = 1 untuk individu i  



                                 =  0 untuk individu lainnya  

               D2j = 1 untuk individu j  

                                 =  0 untuk individu lainnya  

              β4, β5, dan βn = intersep pembeda yang menjelaskan seberapa 

besar perbedaan intersep di masing-masing 

individu. 

(Widarjono, 2009) 

 

3.7.3 Random Effect Model  

Widarjono (2009) menyatakan bahwa dimasukkannya variabel dummy 

dalam model Fixed Effect, dapat menyebabkan berkurangnya derajat kebebasan 

(degree of freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah 

ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) yang 

dikenal dengan metode random effect. Model ini dapat mengestimasi data panel 

yang memiliki variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan 

antar individu. 

Random Effect Model (REM) muncul ketika antara efek individu dan 

regresor tidak memiliki korelasi. Asumsi ini membuat komponen error dari efek 

individu dimasukkan ke dalam error pada persamaan regresi. Persamaan estimasi 

pada REM adalah sebagai berikut (Baltagi, 2005):  

yit = α + i αi + Xit β + uit 

dengan uit = ui + vt + wit 

dimana :  

~ N (0, δu
2 

) = komponen cross section error  

~ N (0, δv
2
) = komponen time series error  

~ N (0, δw
2
) = komponen error kombinasi  



 

3.8 Pengujian Model  

Untuk memilih model mana yang paling tepat digunakan untuk 

pengolahan data panel, maka terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, 

antara lain:  

1. Chow Test  

Chow Test merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan 

PLS atau FEM. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:  

H
0 

: PLS  

H
1 

: FEM  

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol tersebut adalah dengan menggunakan F-

statistic seperti yang dirumuskan oleh Chow (1967):  

𝐶𝐶ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 =
(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑈𝑈𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) (𝑁𝑁 − 1)⁄
𝑈𝑈𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (𝑁𝑁𝑇𝑇 − 𝑁𝑁 − 𝑃𝑃⁄ )

~𝐹𝐹∝(𝑁𝑁−1,𝑁𝑁𝑇𝑇−𝑁𝑁−𝑃𝑃) 

dimana:  

RRSS = Restricted Residual Sum Square (Sum Square Residual PLS)  

URSS = Unrestricted Residual Sum Square (Sum Square Residual FEM)  

N = jumlah data cross section  

T = jumlah data time series  

K = jumlah variabel independen  

Dimana pengujian ini mengikuti distribusi F yaitu . Jika nilai Chow Test (F-

statistic) hasil pengujian lebih besar dari F-Tabel, maka cukup bukti bagi kita 

untuk melakukan penolakan terhadap H
0
sehingga model yang kita gunakan adalah 

FEM, begitu juga sebaliknya.  



2. Hausman Test  

Hausman Test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita 

dalam memilih apakah menggunakan FEM atau REM. Pengujian ini dilakukan 

dengan hipotesis sebagai berikut:  

H
0
: REM  

H 
1 

: FEM  

Sebagai dasar penolakan H
0 

maka digunakan statistik Hausman dan 

membandingkannya dengan Chi square. Statistik Hausman dirumuskan dengan:  

𝐼𝐼𝐼𝐼 = (𝛽𝛽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝛽𝛽𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅)′(𝑅𝑅𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅 −𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)−1(𝛽𝛽𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝛽𝛽𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅)~𝑋𝑋2(𝑘𝑘) 

dimana M adalah matriks kovarians untuk parameter β dan k adalah derajat bebas 

yang merupakan jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman hasil 

pengujian lebih besar dari tingkat kepercayaan, maka cukup bukti untuk 

melakukan penolakan terhadap H
0 

sehingga model yang digunakan adalah FEM, 

begitu juga sebaliknya.  

3.9 Metode Evaluasi Model  

Setelah selesai melakukan pengolahan data dengan metode analisis data 

panel, harus dilakukan evaluasi terhadap model estimasi yang dihasilkan. Metode 

estimasi yang dihasilkan melalui metode analisis data panel tersebut harus 

dievaluasi berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut:  

I. Kriteria Ekonometrika  

II. Kriteria Statistik  

III. Kriteria Ekonomi  

3.9.1 Kriteria Ekonometrika  



Model estimasi regresi linear yang ideal dan optimal harus menghasilkan 

estimator yang memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), 

antara lain sebagai berikut :  

a. Estimator linear artinya adalah estimator merupkan sebuah fungsi linear atas 

sebuah variabel dependen yang stokastik.  

b. Estimator tidak bias artinya nilai ekspektasi sesuai dengan nilai yang 

sebenarnya.  

c. Estimator harus mempunyai varians yang minimum. Estimator yang tidak 

bias dan memiliki varians minimum disebut estimator yang efisien.  

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan sebuah 

estimator dikatakan tidak memenuhi kriteria BLUE jika melanggar beberapa 

asumsi antara lain sebagai berikut:  

1.  Normalitas  

Pengujian asumsi normalitas dilakukan untuk melihat apakah error term 

mengikuti distribusi normal atau tidak. Jika asumsi normalitas ini tidak dipenuhi  

maka prosedur pengujian dengan menggunakan uji t-statistic menjadi tidak sah. 

Pengujian asumsi normalitas dilakukan dengan Jarque Bera Test atau dengan 

melihat plot dari sisaan. Hipotesis dalam pengujian normalitas adalah:  

H
0
: Residual berdistribusi Normal  

H 
1 

: Residual tidak berdistribusi Normal  

Dasar penolakan H 
0 

dilakukan dengan membandingkan nilai Jarque Bera dengan 

taraf nyata α sebesar 0,05, dimana jika nilai Jarque Bera Test lebih besar dari taraf 

nyata α 0,05 menandakan H
0 

tidak ditolak dan residual berdistribusi normal.  



 

2.  Multikolinearitas  

Istilah multikolinearitas berarti terdapat hubungan linier sempurna antar 

peubah bebas dalam suatu model regresi. Dalam prakteknya, kita sering 

dihadapkan dengan masalah peubah-peubah bebas yang tingkat 

multikoliniearitasnya tidak sempurna tetapi tinggi. Jika kita berhadapan dengan 

adanya peubah-peubah bebas yang seperti ini, maka dugaan parameter koefisien 

regresi masih mungkin diperoleh, tetapi interpretasinya akan menjadi sulit. 

Gujarati (2003) menyatakan indikasi terjadinya multikolinearitas dapat terlihat 

melalui:  

a. Nilai R
2
yang tinggi tetapi sedikit rasio yang signifikan.  

b. Korelasi berpasangan yang tinggi antara variabel-variabel independennya.  

c. Melakukan regresi tambahan (auxiliary) dengan memberlakukan variabel 

independen sebagai salah satu variabel dependen dan variabel independen 

lainnya tetap diberlakukan sebagai variabel independen.  

Menurut Juanda (2009), ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas di dalam suatu model. Pertama atau merupakan syarat cukup 

(sufficient condition) adalah melalui Uji koefisien korelasi sederhana (Pearson 

correlation coefficient), jika korelasi antar peubah-peubah bebas sangat tinggi dan 

nyata, dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Menurut Gujarati (2003), batas 

terjadinya korelasi antar variabel bebas adalah tidak boleh lebih dari tanda mutlak 

0,8. Kedua atau merupakan syarat perlu (necessary condition) apabila syarat 



cukup tidak terpenuhi yaitu, dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF), dimana:   

𝑉𝑉𝐼𝐼𝐹𝐹 = (1 − 𝑅𝑅𝑗𝑗2)2 

nilai VIF ini menggambarkan kenaikan varians dari dugaan parameter antar 

peubah penjelas. Apabila nilai VIF lebih dari 5 atau 10, maka taksiran parameter 

kurang baik atau terjadi multikoliniearitas.  

Perlu diingat jika tujuan pemodelan hanya untuk peramalan nilai peubah 

tak bebas dan bukan untuk mengkaji hubungan atau pengaruh peubah-peubah 

bebas terhadap peubah tak bebas, maka masalah multikolinearitas bukan masalah 

yang serius. Akan tetapi jika tujuan pemodelan adalah untuk menduga hubungan 

atau pengaruh peubah-peubah bebas terhadap peubah tak bebas, maka masalah 

multikoliniearitas menjadi masalah yang serius. Oleh karena itu terdapat beberapa 

cara yang dapat digunakan untuk mengatasi multikoliniearitas, antara lain 

(Juanda, 2009):  

a. Memanfaatkan informasi sebelumnya (prior information).  

b. Mengeluarkan peubah dengan koliniearitas tinggi, tetapi dapat 

menimbulkann bias spesifikasi model.  

c. Melakukan transformasi terhadap peubah-peubah dalam model menjadi 

bentuk first difference.  

d. Menggunakan regresi komponen utama (principal component).  

e. Penambahan data baru.  

3.  Heteroskedastisitas  



Dalam regresi linear berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar 

taksiran parameter dalam model tersebut BLUE adalah var (ui) = σ2 (konstan), 

semua error mempunyai variasi yang sama. Pada umumnya, heteroskedastisitas 

diperoleh pada data cross section. Jika pada model dijumpai heteroskedastisitas, 

maka akan membuat varians residual dari variabel tidak konstan (tidak 

homoskedastisitas), sehingga menyebabkan model menjadi tidak efisien meskipun 

tidak bias dan konsisten. Dengan kata lain, jika regresi tetap dilakukan meskipun 

ada masalah heteroskedastisitas, maka hasil regresi akan menjadi misleading 

(Gujarati, 2004). 

Untuk menguji adanya pelanggaran asumsi heteroskedastisitas, digunakan 

uji white heteroskedasticity yang diperoleh dalam program E-views. Uji white 

heteroskedasticity dilakukan dengan membandingkan Obs* R-Square dengan χ2 

(Chi-Square) tabel. Jika nilai Obs* R-Square lebih kecil dari χ2 tabel, maka tidak 

ada heteroskedastisitas pada model. Dalam pengolahan data panel dengan E-views 

8, dapat digunakan metode General Least Square (cross section weight), dan 

untuk mendeteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan cara membandingkan Sum 

Square Resid pada weighted statistics dengan Sum Square Resid unweighted 

statistics. Jika Sum Square Resid pada weighted statistics lebih kecil dari Sum 

Square Resid unweighted statistics, maka terjadi heteroskedastisitas. Perlakuan 

untuk pelanggaran tersebut adalah dengan mengestimasi GLS menggunakan 

White Heteroskedasticity. 

 

4.  Autokorelasi  



Gujarati (2003) menyatakan autokorelasi adalah korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data time 

series atau diurutkan menurut ruang seperti dalam data cross section. Suatu model 

dikatakan memiliki autokorelasi jika error dari periode waktu (time series) yang 

berbeda saling berkorelasi. Masalah autokorelasi ini akan menyebabkan model 

menjadi tidak efisien meskipun masih tidak bias dan konsisten. Autokorelasi 

menyebabkan estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang diperoleh 

akan underestimate, sehingga R
2 

akan besar tetapi di uji t-statistic dan uji F-

statistic menjadi tidak valid.  

Untuk mendeteksi masalah autokorelasi yang paling umum dapat 

dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson statistic pada model dibandingkan 

dengan nilai DW-Tabel. Sebuah model dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi 

jika nilai Durbin-watson statistic terletak di area nonautokorelasi. Penentuan area 

tersebut dibantu dengan nilai tabel D 
L 

dan D
U. 

Jumlah observasi (N) dan jumlah 

variabel independen (K). Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai 

berikut:  

H
0
: Tidak terdapat autokorelasi  

H 
1
: Terdapat autokorelasi  

Maka aturan pengujiannya adalah sebagai berikut :  

0 < d < D
L 

: tolak H
0
, ada autokorelasi positif  

D
L 

≤ d ≤ D
U 

: daerah ragu-ragu, tidak ada keputusan  

D
U 

< d < 4 – D
U 

: terima H
0
, tidak ada autokorelasi  



4 - D
U 

≤ d ≤ 4-D
L 

: daerah ragu-ragu, tidak ada keputusan  

3 – D
L 

< d < 4 : tolak H
0
, ada autokorelasi negatif  

3.9.2 Kriteria Statistik  

Evaluasi model berdasarkan kriteria statistik dilakukan dengan beberapa 

pengujian antara lain sebagai berikut:  

a. Koefesien Determinasi (R
2 

)  

Nilai R
2 

digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian dapat menjelaskan variabel 

dependen. Nilai tersebut menunjukkan seberapa dekat garis regresi yang kita 

estimasi dengan data yang sesungguhnya. Nilai R
2 

terletak antara nol hingga satu 

dimana semakin mendekati satu maka model akan semakin baik.  

b. Uji F-statistic  

Uji F-statistic digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian secara bersama-sama signifikan 

memengaruhi variabel dependen. Nilai F-statistic yang besar lebih baik 

dibandingkan dengan F-statistic yang rendah. Nilai Prob(F-statistic) merupakan 

tingkat signifikansi marginal dari F-statistic. Dengan menggunakan hipotesis 

pengujian sebagai berikut:  

H
0 

: β
1
=β

2
=…=β

k
=0  

H
1 

: minimal ada salah satu β
j
yang tidak sama dengan nol  

Tolak H 
0 

jika F-statistic > F 
α(k-1,NT-N-K) 

atau Prob(F-statistic) < α. Jika H
0 

ditolak, 

maka artinya dengan tingkat keyakinan 1-α kita dapat menyimpulkan bahwa 



variabel independen yang digunakan di dalam model secara bersama-sama 

signifikan memengaruhi variabel dependen.  

c. Uji t-statistic  

Uji t-statistic digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Dengan menggunakan hipotesis pengujian sebagai berikut:  

H
0 

: β
j 
= 0  

H
1 

: β
j
≠ 0  

Tolak H
0 

jika t-statistic > t 
α/2(NT-K-1) 

atau (t-statistic) < t-tabel. Jika H
0 

ditolak, 

maka artinya dengan tingkat keyakinan 1-α kita dapat menyimpulkan bahwa 

variabel independen ke-i secara parsial memengaruhi variabel dependen. 

 
3.9.3 Kriteria Ekonomi  

Evaluasi model estimasi berdasarkan kriteria ekonomi dilakukan dengan 

membandingkan kesesuaian tanda dan nilai estimator dengan teori ekonomi dan 

kesesuaian dengan logika.  

 

 

3.9.3.1 Aplikasi Regresi Data Panel  

Analisis data panel pada umumnya menggunakan data dalam bentuk level 

dengan tujuan untuk memudahkan interpretasi model, namun jika kemudian 

penelitian menggunakan data time series yang mengandung tren, maka sebaiknya 

dilakukan pengujian unit root, untuk memastikan bahwa hubungan antara peubah 



tak bebas dan peubah bebas tidak menunjukkan spurious regression. Bila hasil 

pengujian unit root menunjukkan adanya tren pada data level, maka seperti 

biasanya, harus dilakukan pembedaan pertama (first differencing) untuk 

menghindari hasil yang misleading. Perlu diingat bahwa metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel, maka pengujian unit root 

yang digunakan bukan menggunakan metode biasa, tetapi menggunakan panel 

unit root. Pengujian ini disarankan oleh Baltagi (2005) untuk data panel dengan N 

dan T yang relatif tidak besar.  

Hipotesis nol yang digunakan dalam pengujian panel unit root sama 

seperti pada pengujian unit root untuk data time series murni, hanya saja statistik 

uji yang digunakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari statistik uji 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP). Statistik uji yang 

digunakan dalam menguji panel unit root terdiri dari dua jenis, yaitu common unit 

root yang terdiri dari statistik uji Levin, Lin and Chu (LLC) dan Breitung’s test; 

serta individual unit root yang terdiri dari statistik uji Im, Pesaran and Shin (IPS), 

ADF - Fisher test dan PP - Fisher test. Setelah diperoleh hasil pengujian yang 

menyatakan bahwa series dari data panel tidak mengandung unit root maka 

estimasi bisa dilakukan.  

3.9.3.2 Perumusan Model Penelitian  

Model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonoimi di kabupaten/kota DOB dengan 

analisis regresi. Manfaat otonomi daerah dalam arti peningkatan pelayanan publik 

dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan 



infrastruktur dengan proxy dengan pengeluaran pemerintah bidang pekerjaan 

umum, pengeluaran pemerintah bidang perumahan, pengeluaran pemerintah 

bidang transportasi/perhubungan, dan pengeluaran pemerintah bidang sosial, 

ditambah variabel lain seperti variabel boneka (dummy variable) Kabupaten/kota, 

dan Sektor ekonomi basis yang padat mendorong  pertumbuhan ekonomi. 

Model yang diestimasi dalam penelitian ini adalah:  

Y =  f (PEND, KES, PERT, PERUM, TRANS, SOSIAL, 

DLQ>1(sektori)...............................................................................1     

Dari persamaan 1 diperoleh: 

EG = f (PEND α1 KES α2 PERT α3 PERUM α4 TRASN α5 SOSIAL α6  DLQ>1(sektori) β 

................................................................................... 2  

Menggunakan model empiris linilear  maka persamaan 2 di turunkan 

dengan menggunakan ln (logaritma natural) sehingga diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

LnEGit  = α0 + α1 ln PENDit +  α2 ln KESit + α3 ln PERTit + α4 ln PERUMit + α5 ln 

TRANSit + α6 ln SOSIALit + β2D2i  + β3 D3i + β4D4i  + β5 D4i + β6 D6i  + 

β7D7i  + β8D8i  + β9D9i +  εt   

............................................................................................................. 3 

Dimana: LnEGit = Pertumbuhan ekonomi 

PEN = Pengeluaran Bidang Pendidikan    
KES = Pengeluaran Bidang Kesehatan   

PERT = Pengeluaran Bidang Pertanian  



PERUM = Pengeluaran Bidang Perumahan 

TRANS = Pengeluaran Bidang Transportasi/Perhubungan 

SOSIAL = Pengeluaran Bidang Sosial 

D1 = LQ Sektor Pertanian; 1 bila LQ>1 dan 0 lainnya  

D2= LQ Sektor Pertambangan dan Penggalian; 1 bila LQ>1 dan 0 lainnya   

D3 = LQ Sektor Industri Pengolahan; 1 bila LQ>1 dan 0 lainnya  

D4 = LQ Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih; 1 bila LQ>1 dan 0 lainnya    
D5 = LQ Sektor Bangunan; 1 bila LQ>1 dan 0 lainnya    
D6 = LQ Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; 1 bila LQ>1 dan 0 lainnya  

D7 = LQ Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; 1 bila LQ>1 dan 0 lainnya  
D8 = LQ Sektor  Keuangan, Persewaan, & Js. Prsh.;  1 bila LQ>1 dan 0 

lainnya; dan   
D9 = LQ Sektor Jasa-jasa; 1 bila LQ>1 dan 0 lainnya    

α0  = Intersep (konstanta)   

εt = error term  

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan analisis ekonomi dan pembahasan tentang Pertumbuhan 

Ekonomi di DOB Sumatera, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada Kuadran I (daerah cepat maju dan cepat tumbuh) sektor potensial 

dengan kriteria  sektor basis, serta mempunya pertumbuhan dan daya saing 

yang tinggi terhadap provinsi masih di dominasi oleh sektor pertanian dan 



jasa-jasa masing-masing dimiliki oleh 5 dari 7 DOB di kuadran I yakni 

Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak dan Rokan 

Hilir untuk sektor pertanian, serta sektor jasa-jasa juga dimiliki oleh 

Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Siak, Rokan Hilir dan Kota 

Dumai. Sektor unggulan yang memiliki pertumbuhan lambat tetapi masih 

mempunya daya saing yang tinggi yaitu sektor industri pengolahan 

dimiliki oleh 5 DOB (Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kota 

Dumai dan Batam), sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahan  

dimiliki oleh 4 DOB (Kabupaten Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan 

Hulu dan Rokan Hilir), serta sektor pertambangan dan energi dimiliki oleh 

2 DOB (Kabupaten Siak dan Rokan Hilir), selanjutnya sektor 

perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan. 

2. Belanja pemerintah daerah bidang pendidikan memiliki berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera 

dengan tingkat signifikasi 95% (α=5%), dengan nilai Prob. sebesar 0,033, 

karena nilai tersebut < 0,005, maka variabel ini berada pada daerah terima 

Ha atau tolak H0. Koefisien belanja pemerintah sektor  pendidikan bernilai 

0,028, sehingga memberikan arti bahwa apabila adanya kenaikan belanja 

bidang pendidikan sebesar 1 persen maka EG akan meningkat sebesar 

0,028 persen, Sifat koefisien regresi tersebut adalah inelastis.  

3. Belanja pemerintah daerah bidang kesehatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera, tingkat 



signifikasi 95% (α=5%), dengan nilai Prob. sebesar 0,010, karena nilai 

tersebut < 0,005 pada lag 3, dengan nilai koefisien belanja pemerintah 

bidang kesehatan sebesar 0,033, memberikan arti bahwa apabila adanya 

kenaikan  belanja pemerintah bidang kesehatan sebesar 1 % pada tiga 

tahun yang lalu, maka akan EG akan meningkat sebesar 0,033 persen saat 

ini.  

4. Belanja pemerintah daerah bidang pertanian berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera. dengan 

tingkat signifikasi 95% (α=5%), dengan nilai Prob. sebesar 0,548 karena 

nilai tersebut > 0,005, maka variabel ini berada pada daerah tolak Ha atau 

terima H0, dengan koefisien belanja pemerintah sektor  pertanian bernilai -

0,004.  

5. Belanja pemerintah daerah bidang perumahan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera, dengan 

tingkat signifikasi 95% (α=5%), dengan nilai Prob. sebesar 0,009, karena 

nilai tersebut < 0,005, maka variabel ini berada pada daerah terima Ha atau 

tolak H0. Koefisien belanja pemerintah sektor  perumahan bernilai -0,019, 

sehingga memberikan arti bahwa jika belanja pemerintah bidang 

perumahan naik 1% maka akan menurunkan EG akan sebesar 0,019 

persen.  

6. Belanja pemerintah daerah bidang transportasi/perhubungan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi  DOB di 

Sumatera, dengan tingkat signifikasi 95% (α=5%), dengan nilai Prob. 



sebesar 0,318 karena nilai tersebut > 0,005, maka variabel ini berada pada 

daerah tolak Ha atau terima H0. Koefisien belanja pemerintah bidang 

transportasi/perhubungan bernilai -0,009.  

7. Belanja pemerintah daerah bidang sosial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi  DOB di Sumatera, pada 

tingkat signifikasi 95% (α=5%), dengan nilai Prob. sebesar 0,000, karena 

nilai tersebut < 0,005, maka variabel ini berada pada daerah terima Ha atau 

tolak H0. Koefisien belanja pemerintah bidang sosial bernilai 0,030. 

Sehingga memberikan arti bahwa jika adanya kenaikan belanja pemerintah 

bidang sosial sebesar 1% maka EG akan meningkat sebesar 0,030 persen, 

Sifat koefisien regresi tersebut adalah inelastis.  

8. Pembangunan Ekonomi di DOB memiliki perbedaan antara daerah yang 

memiliki sektor ekonomi basis, hasil estimasi variabel dummy dengan 

tingkat signifikasi 95% (α=5%). diperoleh 6 sektor yang memiliki nilai 

Prob. < 0,05 (signifikan), yaitu sektor pertanian, sektor industri 

pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan 

komunikasi  yang miliki makna bahwa keenam sektor tersebut merupakan 

sektor-sektor yang dapat menunjang pembangunan ekonomi di DOB. 

Koefisien dummy antar kabupaten/kota di DOB memperlihatkan 

berbedaan masing-masing DOB hasil estimasi terdapt 10 DOB yang 

memiliki koefisien positif dan 7 DOB lainnya memiliki koefisien negatif, 

dengan Kota Dumai yang miliki koefisien tertinggi yaitu sebesar 0,4313 



atau lebih tinggi dari rata-rata DOB di Sumatera sebesar 1,8198. 

Selanjutnya diikuti Kab. Tj. Timur, Kota Batam, Kab. Pelalawan, Kab. 

Siak, Kab. Rokan Hilir, Kab. Muaro Jambi, Kab. Kuantan Singingi, Kab. 

Rokan Hulu dan Kab. Sarolangun. Sedangkan untuk Kota Metro, Kab. 

Lampung Timur, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Tebo, Kab. K. 

Mentawai dan Kab. Way Kanan memiliki besaran koefisien yang negatif 

atau dengan kata lain berada di bawah rata-rata DOB. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa 

saran antara lain: 

1. Pemerintah pusat mendorong untuk pembangunan infrastruktur di sektor 

pertanian dan pemerintah daerah meningkatkan belanja untuk bidang 

pertanian khususnya DOB.  

2. Pemerintah daerah khususnya DOB Sumatera tetap fokus pada belanja 

wajib seperti Belanja pemerintah daerah bidang pendidikan, Belanja 

pemerintah daerah bidang kesehatan, Belanja pemerintah daerah bidang 



perumahan, dan belanja bidang social serta meningkatkan belanja bidang 

pertanian, bidang transportasi/perhubungan. 
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