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HUBUNGAN INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN 

EKONOMI DENGAN STUNTING DI INDONESIA 

 

M. Ali Nasrun 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

R a h ma n i a  

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Indonesia 

 

ABSTRACT 

The United Nations in the Sustainable Development Goals (SDGs) program places 

poverty as its first priority. Poverty will affect the level of human nutritional intake. 

Nutrition will affect the quality of human resources, which affects human productivity. 

The quality of the productive Indonesian people will affect the impact of the 

"demographic bonus" on the success of Indonesia's economic development. 

Stunting is a phenomenon of growth disorders in children under the age of 24 months. 

One of the causes is nutritional intake. Many studies link between poverty and low family 

income to nutrition adequacy. This study aims to examine the relationship between 

indicators of economic development success, namely the economic structure (business 

sector contribution in GRDP), economic growth, economic inequality (Gini Index) and 

Human Development Index (HDI) against stunting prevalence in Indonesia. The analysis 

uses regression analysis methods and correlations with panel data from each province in 

Indonesia from 2015 to 2017. 

This study indicated that economic structure, economic growth, and economic inequality 

had a positive effect on the prevalence of stunting. While HDI does not affect the 

prevalence of stunting. The conclusion is that the success of economic development does 

not fully result in the decreasing prevalence of stunting. There are other factors that are 

more dominant in stunting occurrence.  

Keywords: stunting, indicator of economic development 

 

1. PENDAHULUAN 

 Kemiskinan dan termasuk kekurangan gizi menjadi prioritas pertama 

dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Karena akan mempengaruhi tingkat kualitas manusia, yang akhirnya akan 
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mempengaruhi produktivitas ekonomi. Indonesia mulai tahun 2017 sudah 

memasuki bonus demografi. Seberapa besar dorongan bonus demografi terhadap 

pembangunan ekonomi akan sangat ditentukan oleh kualitas rakyatnya. 

 Salah satu indikator tingkat kesehatan rakyat adalah prevalensi stunting.  

Stunting terjadi karena adanya hambatan pertumbuhan pada anak usia di bawah 24 

bulan, yang ditandai dengan pendeknya panjang badan bila dibandingkan 

perkembangan usia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya asupan gizi, sejak 

di dalam kandungan ibunya, sampai pada 24 bulan setelah kelahiran. Hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) di Indonesia pada tahun 2010, persentase anak balita 

pendek sebesar 35,6%. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 

37,2%.  

 Kalimantan Barat yang nilai IPM tahun 2017 berada pada urutan ke-30 

dari seluruh provinsi di Indonesia (BPS, 2018), prevalensi stunting-nya di atas 

rata-rata nasional (Badan Penelitian dan Pengem-bangan Kesehatan, 2013). 

Fenomena bahwa prev alensi stunting pada kelompok masyarakat berpendapatan 

rendah 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan yang berpendapatan tinggi 

(Black et al., 2013). Kemudian hasil penelitian juga membuktikan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan 

terhadap stunting di Indonesia (Ulfani, Martianto, & Baliwati, 2011). Ada juga 

penelitian yang berskala kecil, yang menunjukkan hasil bahwa tidak ada 

hubungan antara pendapatan orang tua terhadap kejadian stunting (Ibrahim & 

Faramita, 2014). Namun belum banyak ditemukan penelitian yang mengkaji 

bagaimana hubungan antara ekonomi makro dan keberhasilan pembangunan 

ekonomi terhadap terjadinya stunting. Topik inilah yang menjadi perhatian dalam 

penelitian ini.  

 Transformasi struktural ekonomi, di mana terjadinya perubahan kontribusi 

sektor usaha dalam PDRB (Arsyad, 2010). Perubahan tersebut berarti ada 

kelompok masyarakat pada suatu sektor usaha yang meningkat dan ada yang 

menurun kontribusinya dalam perkembangan PDRB.  Pertumbuhan ekonomi 

bermakna terjadinya peningkatan PDRB (Todaro & Smith, 2011). Semakin 

meningkatnya PDRB yang juga berarti meningkatnya pendapatan dan daya beli 

rakyat, memungkinkan terjadinya peningkatan konsumsi rakyat. Namun bila 

terjadi ketimpangan dalam ekonomi, akan berakibat yang kaya semakin kaya 

sedangkan yang miskin tidak meningkat sebanding dengan pertumbuhan 

ekonomi. Secara umum, keberhasilan pembangunan diukur dengan perubahan 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur status komparatif sosio-

ekonomi (Todaro & Smith, 2011). 

 Ada fenomena suatu negara yang perekonomiannya lebih rendah dari pada 

Indonesia, tetapi kejadian stunting-nya lebih rendah, seperti Myanmar stunting-

nya 35 %, dan Vietnam 23 % (MCA-Indonesia, 2013). Berlandaskan pada 

pendapat bahwa perekonomian mempengaruhi kualitas kesehatan (Todaro & 

Smith, 2011), timbul pertanyaan mengapa kejadian stunting di Indonesia terbilang 

tinggi. Apakah kemajuan ekonomi di Indonesia tidak memperbaiki keadaan 

kesehatan rakyatnya ?. Untuk itulah, maka tujuan penelitian ini akan mengkaji 

apakah transformasi struktural, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan ekonomi, dan 

IPM mempengaruhi terjadinya stunting di Indonesia. Hasil penelitian ini akan 

menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ekonomi pembangunan 

dan ilmu kesehatan masyarakat, mengenai pengaruh dari indikator-indikator 

pembangunan ekonomi terhadap stunting yang merupakan salah satu indikator 

kesehatan rakyat.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

 Modal manusia merupakan faktor yang paling penting dalam 

pembangunan ekonomi. Produktivitas manusia sebagai sumber daya ekonomi, 

sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Tingkat kesehatan 

merupakan bagian dari kualitas manusia (Todaro & Smith, 2011). Tinggi badan 

sebagai salah satu pengukur tingkat kesehatan dalam jangka panjang, 

menunjukkan bahwa masyarakat di negara maju mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan keadaan dua abad yang lalu (Robert Fogel dalam Todaro & 

Smith, 2011). 

 Stunting merupakan perbedaan panjang bandan yang terjadi dengan yang 

seharusnya pada perkembangan usia bayi, sesuai dengan WHO Child Grwoth 

Standards, perbandingan panjang/tinggi badan di bawah -2 SD dalam kelompok 

usia yang berkaitan (Onis et al., 2008). Stunting dapat merupakan sindrom, yaitu 

suatu kejadian turun temurun pada suatu kelompok masyarakat. Suatu kejadian 

yang merupakan penyimpangan dari yang seharusnya berkembang secara linear. 

Bila gagal tumbuh pada dua tahun pertama, maka akan berakibat menjadi dewasa 

yang pendek. Permasalahan pokok bukanlah hanya pada tinggi badan, tetapi masa 

pertumbuhan spinal dan sel otak terjadi pada masa kehamilan sampai pada usia 

bayi dua tahun (Onis & Branca, 2016). Seorang anak yang stunted, berdampak 
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besar pada perilaku, serta tingkat kecerdasan dan kemampuan kognitif yang 

rendah. Menurut Bank Dunia, setiap perubahan satu persen tinggi badan akan 

menurunkan produktivitas ekonomi sebesar 1,4% (World Bank, 2006). 

 Terjadinya transformasi struktural ekonomi bermakna ada kelompok 

masyarakat pada suatu sektor usaha (primer, sekunder, atau tersier) yang 

mengalami peningkatan atau penurunan dalam komposisi suatu perekonomian 

(Arsyad, 2010). Kelompok yang meningkat berarti mempunyai peluang untuk 

memperbaiki konsumsinya, karena adanya peningkatan daya beli. Pertumbuhan 

ekonomi bermakna adanya peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat 

secara keseluruhan. Artinya, terjadi pula peningkatan kesejahteraan rakyat 

(Todaro & Smith, 2011). Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan berakibat 

adanya rakyat yang meningkat perekonomian dan kesejahteraannya, namun ada 

pihak lain yang tidak berubah selaras dengan perkembangan perekonomian. 

Pembangunan secara keseluruhan akan meningkatkan tarap perekonomian, 

kesehatan dan pendidikan rakyat. Ini berarti meningkatkan IPM pada suatu 

masyarakat.  

 Dalam penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahwa prevalensi stunting 

di Indonesia tidak berubah sebanding dengan perubahan perekonomian. 

Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA, 2013), menemukan bahwa 

kejadian stunting di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara 

di Asean yang keadaan ekonominya lebih rendah. Dalam skala kecil, ditemukan 

beberapa keadaan yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan 

kejadian stunting. Ni’mah dan Nadihiroh (2015) menemukan bahwa ada 

hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian stunting di 

Puskesmas Tanah Kali Kedinding Surabaya. Demikian pula yang ditemukan oleh  

Ngaisyah (2015) pada kasus di Desa Kanigoro, Kabupaten Gunung Kidul 

Yogyakarta. Namun ada pula penelitian yang menemukan bahwa tidak ada 

hubungan antara pendapatan orang tua dengan kejadian stunting, seperti yang 

diteliti oleh Ibrahim dan Faramita (2015) di Puskesmas Barombong Kota 

Makasar. Pada skala Indonesia, ada penelitian yang menemukan bahwa PDRB per 

kapita berpengaruh terhadap kejadian stunted (Ulfani et al., 2011). Penelitian 

Sudiman (2008) menyimpulkan bahwa stunting merupakan akibat dari kelemahan 

sosial ekonomi dalam jangka panjang sebelumnya. 

 

 Dalam penelitian ini model penelitian adalah : 
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Struktur ekonomi (primer X1,  sekunder X2, tersier X3) menggambarkan 

produktivitas masing-masing sektor usaha yang akan membedakan tingkat 

pendapatan dalam suatu perekonomian. Besar kecilnya pendapatan akan 

mempengaruhi kemampuan konsumsi, yang akan mempengaruhi asupan gizi, dan 

terakhir mempengaruhi kejadian stunting. 

Pertumbuhan ekonomi (X4) merupakan ukuran perubahan besarnya PDRB. 

Semakin besar PDRB berarti pendapatan juga meningkat, yang akan 

mempengaruhi daya beli, kemudian berpengaruh pada tingkat konsumsi dan 

asupan gizi, akhirnya mempengaruhi kejadin stunting. Makin besar pertumbuhan 

ekonomi maka kejadian stunting akan semakin kecil. 

Ketimpangan ekonomi (X5) bermakna ada kelompok masyarakat yang 

pendapatannya meningkat bila terjadi pertumbuhan ekonomi. Namun ada 

kelompok yang perubahannya lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi, 

yang akibatnya konsumsinya tidak meningkat sebanding dengan pertumbuhan 

ekonomi. Bila hal ini terjadi, berarti besarnya pertumbuhan ekonomi tidak akan 

mengurangi kejadian stunting. Makin besar tingkat ketimpangan semakin besar 

pula kejadian stunting. 

Peningkatan IPM (X6) bermakna tingkat kualitas dan kesejahteraan masyarakat 

semakin baik, yang berarti kejadian stunting semakin mengecil. Semakin besar 

IPM semakin kecil kejadian stunting.  

 

Hipotesis : 

1. Terdapat hubungan dan pengaruh yang negatip dan signifikan antara X1, 

X2, X3 dengan Y 

2. Terdapat hubungan dan pengaruh yang negatip dan signifikan antara X4 

dengan Y 

Struktur ekonomi (X1, X2, X3) 

Pertumbuhan ekonomi (X4) 

Ketimpangan ekonomi (X5) 

(X1) 

I P M (X6) 

Stunting 

(Y) 
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3. Terdapat hubungan dan pengaruh yang positip dan signifikan antara X5 

dengan Y 

4. Terdapat hubungan dan pengaruh yang negatip dan signifikan antara X6 

dengan Y 

 

3. METODA PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian 

di Indonesia yang terbagi pada 34 provinsi. Rentang waktu penelitian antara tahun 

2015 sampai 2017. Penelitian dilakukan pada tahun 2018. Semua data yang 

dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS dan Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia. Data yang dipergunakan adalah data runut waktu 

pada setiap provinsi di Indonesia yang dikumpulkan menjadi data panel. Data 

diperoleh dengan mengunduh dan mencatat langsung dari publikasi BPS dan 

Kementrian Kesehatan RI. Karena semua data merupakan data sekunder, maka 

definisi seluruh variabel, definisi operasional, dan teknik pengukuran, mengikuti 

yang digunakan oleh instansi yang bersangkutan. 

 Dalam penelitian ini variabel terikat (Y) adalah prevalensi stunting yang 

berupa nilai persentase. Sedangkan variabel bebas adalah persentase kontribusi 

sektor usaha dalam PDRB, persentase pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, dan 

IPM. Untuk mengetahui hubungan antara varibel terikat dengan variabel bebas 

dipergunakan alat analisis regresi ordinary least square (OLS) dan korelasi 

Pearson. Sebelum dianalisis, semua data dilakukan Uji Asumsi Klasik, Uji 

Normalitas, Uji Multikoloneritas, dan Uji Heterokedastitas. 

 Pengujian hipotesis pengaruh struktur ekonomi terhadap prevalensi 

stunting menggunakan model sebagai berikut : 

Y = a1 + b1X1 + c1X2 + d1X3 + e1  . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

Di mana : 

 Y = prevalensi stunting 

 X1 = persentase kontribusi sektor primer dalam PDRB 

 X2 = persentase kontribusi sektor sekunder dalam PDRB 

 X3 = persentase kontribusi sektor tersier dalam PDRB 

 e1 = error 
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 Bagaimana prevalensi stunting dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, 

Indeks Gini, dan IPM dianalisis dengan model :  

  Y = a2 + b2X4 + e2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2) 

  Y = a3 + b3X5 + e3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

  Y = a4 + b4X6 + e4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

Dimana: 

 Y = prevalensi stunting 

 X4 = persentase Pertumbuhan Ekonomi 

 X5 = Indeks Gini 

 X6 = IPM 

 ei = error 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pembuktian Hipotesis 1 

Hasil analisis model (1) adalah :  

Tabel 1. 

Hasil Analisis Regresi Linear Persentase Kontribusi Sektor Usaha dalam 

PDRB 

Variabel Koef. Regresi t hitung Sig.t Keterangan 

Konstanta  -259,9207    -1,74    0,084               

Usaha primer (X1) 2,590618    1,74    0,085  

Usaha sekunder (X2) 2,582545    1,73    0,086                   

Usaha tersier (X3) 3,597797    2,42    0,017                  signifikan 

R-square 0,9895    

Sig. F 0,0000    

  

Hasil analisis regresi linear di atas dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = -259,9207 + 2,5906X1 + 2,5825X2 + 3,5978X3 + e1 

Koefisien deteriminasi R
2
 sebesar 0,9895 yang berarti 98,95% variasi 

angka stunting dapat dijelaskan pada variasi persentase kontribusi sektor usaha. 
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Sedangkan sisanya dipengaruhi variabel di luar model tersebut. Nilai uji F 

menunjukkan nilai <0,05 yang berarti bahwa variabel independen X1, X2 dan X3 

memiliki pengaruh signifikan terhadap angka stunting. 

Bila dilihat dari hasil uji korelasi pada Tabel 2, didapatkan masing masing 

sektor baik primer, sekunder maupun terseier memiliki hubungan yang signifikan 

dengan angka stunting di Indonesia. 

Tabel 2.  

Hasil Uji Korelasi Pearson Angka Stunting dengan Persentase Kontribusi 

Sektor Usaha 

Variabel Koefisien Probabilitas Keterangan  

X1 -0,5841*   0,0000 Signifikan 

X2 -0,4556* 0,0000 Signifikan 

X3 0,9946* 0,0000 Signifikan 

 

 Hanya variabel sektor tersier yang mempunyai pengaruh yang positip dan 

signifikan, serta mempunyai korelasi yang sangat kuat dan signifikan dengan 

kejadian stunting. Sedangkan sektor primer dan sekunder tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan mempunyai yang hubungan yang negatip dengan 

kejadian stunting. Ini berarti bahwa pada masyarakat yang berusaha di sektor 

tersier, yang sebagai perlambang ekonomi moderen, kejadian stunting sangat 

banyak terjadi. Peningkatan kontribusi sektor tersier justru diikuti pula dengan 

kenaikkan kejadian stunting. Fenomena tersebut berlawanan dengan teori (Todaro 

& Smith, 2011) dan beberapa penelitian terdahulu (Ulfani, Martianto, & Baliwati, 

2011; Ni’mah & Naddhiroh, 2015; Ngaisyah, 2015) yang seharusnya semakin 

besar kontribusi dalam PDRB, semakin meningkat kesehatannya, yang berarti 

prevalensi stunting seharusnya menurun. Namun fakta ini memperkuat beberapa 

penelitian terdahulu (Ibrahim & Faramita, 2014) yang menemukan pendapatan 

tidak berpengaruh terhadap kejadian stunting. 

Sektor primer dan sekunder mempunyai hubungan yang terbalik dengan 

kejadian stunting. Peningkatan kontribusi kedua sektor ini akan menurunkan 

kejadian stunting. Fakta ini sesuai dengan teori dan beberapa penelitian terdahulu. 

Namun hasil analisis menunjukkan pengaruhnya tidak signifikan. 

4.2. Pembuktian Hipotesis 2 

Hasil analisis model (2) adalah :  
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Tabel 3.  

Hasil Analisis Regresi Linear Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel  Koefisien Regresi t hitung Sig.t Keterangan 

Konstanta 35,06585    2,940618     0,007                   

Pertumbuhan Ek. (X4) 1,34556    2,76    0,000                         signifikan 

R
2
 0,0706    

Sig. F 0,0069    

  

Hasil regresi linear di atas dapat dituliskan dalam formula: 

    Y = 35,0659 + 1,3456X4 + e 

Nilai konstanta 35,06585 menggambarkan bahwa angka stunting akan 

mencapai sebesar 35,06585 bila tidak ada pertumbuhan ekonomi. Adanya 

pertumbuhan ekonomi, menyebabkan meningkatnya angka stunting. Berdasarkan 

Tabel 3, signifikansi p value X4 <0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap angka stunting. Koefisien R
2
 

menujukkan bahwa 7,06 % dari angka stunting yang berada di masyarakat dapat 

dijelaskan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi. Nilai F berada <0,05 

menandakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara simultan memiliki 

pengaruh pada angka stunting. Hasil dari uji korelasi Pearson pada Tabel 4 

menujukkan adanya korelasi positif yang signifikan meskipun korelasinya hanya 

derajat cukup atau rendah. 

Tabel 4.  

Hasil Uji Korelasi Pearson pada PDRB 

Variabel Koefisien Probabilitas Keterangan  

X4 0,2658*   0,0069 Signifikan 

 

 Teori ekonomi (Todaro & Smith, 2011) menggambarkan adanya pengaruh 

yang positip pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Berarti bila 

terjadi pertumbuhan ekonomi, maka kejadian stunting menurun, atau mempunyai 

pengaruh dan hubungan yang negatip. Namun hasil analisis menunjukkan 

kebalikkannya. Melihat angka R
2
 yang hanya 7%, dan nilai koefisien korelasi 

yang hanya 0,2658, dapatlah dipahami bahwa ada faktor-faktor lain yang lebih 

besar pengaruhnya. 
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4.3. Pembuktian Hipotesis 3 

Hasil analisis model (3) adalah:  

Tabel 5.  

Hasil Analisis Regresi Linear Indeks Gini 

Variabel  Koefisien Regresi t hitung Sig.t keterangan 

Konstanta 10,39852    0,83    0,407                          

Indeks GINI 

(X5) 

88,82966    2,58 0,011                  signifikan 

R
2
 0,0623    

Sig. F 0,0114    

 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa ketimpangan ekonomi memiliki 

pengaruh signifikan pada angka stunting. Ketimpangan ekonomi di masyarakat 

juga dapat menjelaskan sebanyak 6,23 % dari keseluruhan kejadian stunting. 

Model hubungan Indeks Gini dan stunting dapat dijelaskan dengan formula 

berikut : 

    Y = 10,3985 + 88,8297X5 + e 

Ketimpangan ekonomi juga memiliki pengaruh positif pada angka 

kejadian stunting meskipun hubungannya sangat lemah.  

Tabel 6.  

Hasil Uji Korelasi Pearson pada Indeks Gini 

Variabel Koefisien Probabilitas Keterangan  

X5 0,2495*   0,0114 Signifikan 

 

 Dari hasil analisis membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat 

ketimpangan ekonomi, maka akan semakin meningkat pula kejadian stunting. 

Fakta tersebut menambah keyakinan bahwa ketimpangan ekonomi akan membuat 

keadaan semakin tidak baik, termasuk dalam perekonomian. Ketimpangan dapat 

menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi produktivitas dan efisiensi 

ekonomi (Todaro & Smit, 2011). Pengaruh ketimpangan terhadap kejadian 

stunting tidaklah besar, hanya 6,23%, dan hubungannya juga tidak kuat. Artinya 

ada faktor-faktor lain yang lebih besar mempengaruhi terjadinya stunting. 
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4.4. Pembuktian Hipotesis 4 

Hasil analisis model (4) adalah :  

Tabel 7.  

Hasil Analisis Regresi Linear IPM 

Variabel  Koefisien Regresi t hitung Sig.t Keterangan 

Konstanta 32,28356    2,84    0,005                          

IPM (X6) 0,1454351    0,89    0,374                  Tidak 

signifikan 

R
2
 0,0079    

Sig. F 0,3736    

 

Model regresinya dapat ditulis : 

    Y = 32,2836 + 0,14547X6 + e 

Hasil analisis korelasi sebagai berikut: 

Tabel 8.  

Hasil Uji Korelasi Pearson dengan IPM 

Variabel Koefisien Probabilitas Keterangan  

X6 0,0890    0,3736 Tidak signifikan 

 

Dari hasil analisis pada Tabel 7 dan 8, dapat dilihat bahwa angka IPM 

tidak mempunyai pengaruh dan  hubungan yang signifikan dengan prevalensi 

stunting di masyarakat Indonesia. Simpulan tersebut ditunjukkan dengan t hitung 

dan Uji F pada analisis regresi yang tidak signifikan, ditambah probabilitas pada 

analisis korelasi juga tidak signifikan. Hasil analisis tersebut menunjukkan, bahwa 

perubahan IPM yang sesungguhnya mengindikasikan perubahan kualitas manusia 

pada aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, tidaklah dapat mengubah 

kejadian stunting pada rakyat Indonesia. Simpulan ini juga mengisyaratkan bahwa 

ada faktor-faktor lain yang berpengaruh.  

 

5. SIMPULAN 
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Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dominan 

mempengaruhi kejadian stunting di Indonesia. Ada faktor-faktor lain yang 

berpengaruh lebih besar menjadi penyebab prevalensi stunting. Dengan demikian, 

upaya pembangunan ekonomi tidaklah dapat dijadikan sebagai kebijakan utama 

yang secara langsung dapat untuk menurunkan kejadian stunting di Indonesia. 

Kajian mengenai pengaruh transformasi struktural terhadap kejadian 

stunting dapat diperdalam dengan melihat pengaruh per sektor usaha dengan 

menggunakan nilai nominal (Rupiah) masing-masing. 
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ABSTRAK 

 Penelitian dengan judul : ― Determinan Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank Umum Di 

Provinsi Kalimantan Barat‖ bertujuan untuk  menguji dan menganalisis  pengaruh 

Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi,  DPK dan NPL terhadap Penyaluran Kredit 

UMKM di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data time Series 

Triwulan I tahun 2009 sampai triwulan IV tahun 2017 yang diperoleh dari laporan 

berkala yang dikeluarkan  Bank Indonesia Kajian Ekonomi Keuangan Regional 

Kalimantan Barat.  Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Variabel Dependen 

yaitu  data jumlah kredit yang disalurkan pada sektor UMKM, dan variabel independen 

terdiri dari  Variabel Pertumbuhan Ekonomi , Variabel Tingkat Inflasi, Variabel DPK dan 

Variabel NPL.  Alat analisis yang digunakan  adalah persamaan Regresi Berganda 

dengan metode  Ordinary Least (OLS). Dan untuk menguji  pengaruh signifikan variabel 

independen  terhadap variabel dependen secara simultan dan secara parsial digunakan uji  

F ( F-Stat) dan uji t (t-Stat), sedangkan  uji (R
2
) untuk menguji  besarnya variasi 

perubahan variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat  Signifikansi pada  α = 0,05, Pertumbuhan 

Ekonomi berpengaruh tidak Signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Tingkat 

Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi 

Kalimantan Barat. 

Kata Kunci  : Kredit UMKM, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, DPK dan NPL. 
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Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  mempunyai peran penting dan 

strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.  Selain berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi  dan penyerapan tenaga kerja , UMKM juga berperan  

dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.  Salah satu agen pembangunan  

ekonomi, UMKM dinilai mempunyai potensi untuk memiliki kontribusi  yang 

besar  karena ketahanan terhadap fluktuasi ekonomi.  

Di Indonesia jumlah UMKM dari tahun ketahun mengalami peningkatan 

dan jumlahnya cukup banyak,  demikian pula  jumlah tenaga kerja yang terserap  

serta kontribusinya terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) .  Menurut data 

Kementrian Perindustrian  Republik Indonesia  jumlah pelaku UMKM  di 

Indonesia  pada tahun 2015  sekitar 99% dan hanya 1% pelaku usaha Besar.  

Serapan tenaga kerja  pada sektor  UMKM  sekitar 97%  dan kontribusi  sektor 

UMKM  terhadap PDB sekitar  56% - 60%. 

Apabila  dilihat perkembangan  UMKM di Provinsi Kalimantan Barat, 

jumlah unit atau pelaku UMKM selalu bertambah  setiap tahunnya.  Berdasarkan 

data  yang diperoleh dari  RKPD Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2011 sebanyak 

72.117 unit, tahun 2012 meningkat sebesar 6,18% menjadi  76,575 unit. Pada 

tahun  2013 meningkat sebesar 13,75% menjadi 87.107 unit dan pada tahun 2014 

meningkat sebesar 20,925  menjadi 105.334 unit.   

Agar UMKM yang ada dapat berkembang maka, sebagaimana lazimnya 

suatu usaha pasti memerlukan modal atau tambahan modal. Untuk itu  melalui  

Bank Umum di Kalimantan Barat  telah disalurkan Kredit kepada para pelaku 

UMKM. 

Jumlah Kredit yang disalurkan Bank Umum pada UMKM di Kalimantan 

Barat berfluktuasi kadang-kadang meningkat dan kadang kala menurun.  

Demikian juga  persentase peningkatannya cenderung menurun.  Pada tahun 2010 

terjadi penurunan yang cukup besar  yaitu sebesar 54,8% dari tahun 2009. 

Sedangkan pada tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 

49,67%. Namun pada tahnn 2012 sampai dengan tahun 2017 walaupun terjadi 

peningkatan  tetapi peningkatannya  lebih kecil dari tahun sebelumnya.  

Sedangkan jumlah unit UMKM di Kalimantan Barat  setiap tahun terjadi 

peningkatan dan  persentase peningkatannya selalu  lebih besar dari peningkatan 

tahun sebelumnya. 

Volume kredit ysng disalurkan oleh Bank kepada debitur memiliki 

beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain  Dana Pihak 
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Ketiga (DPK) dan Non Performing Loan (NPL).  Sedangkan faktor eksternal 

antara lain Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi. 

Menurut Dendawijaya (2005), DPK merupakan sumber dana tersbesar 

yang diandalkan oleh Bank.  Sumber dana berasal dari Giro, Tabungan dan 

Deposito. Semakin besar  dana yang dihimpun oleh Bank, maka semakin besar 

pula jumlah kredit yang disalurkan.  

Perkembangan volume  DPK yang berhasil dihimpun Bank Umum di 

Kalimantan Barat dari triwulan I tahun 2019 sebesar Rp 18.125 Milyar menjadi 

Rp 51.866 Milyar pada triwulan  IV tahun 2017 dan persentase peningkatannya 

selalu bertambah dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang 

disalurkan kepada UMKM hanya merupakan bagian kecil saja  dimana pada tahun 

2017 hanya sebesar 36,07 %  (Rp 18,904 Trilyun) dari  Dana DPK yang dihimpun 

Bank Umum (Rp 51,866 Trilyun) atau secara rata-rata sebesar  36,07%.  

Dalam meyalurkan kredit, diperlukan prinsip kehati-hatian  oleh pihak 

Bank untuk menghindari risiko kredit macet. Unsur kehati-hatian ini di deteksi 

dengan menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL).  Nilai NPL yang tinggi 

akan menyebabkan dana yang disalurkan melalui kredit juga akan semakin 

berkurang  karena Bank harus membentuk penghapusan yang lebih besar.  

Besarnya NPL menjadi salah satu  penyebab sulitnya perbankan  dalam 

menyalurkan kredit.  Data NPL khusus UMKM di Kalimantan Barat. 

Perkembangan  NPL  khusus  untuk  UMKM bervariasi dari triwulan 

ketriwulan       dengan nilai NPL terendah o,8% dan NPL tertinggi 6,56%  dengan 

rata-rata nilai  NPL UMKM adalah sebesar 3,2%.  Data ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar NPL UMKM adalah tergolong rendah yaitu dibawah batas  

maksimal yang ditentukan sebesar 5%. 

Dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan, selain mempertimbangkan 

kondisi internal,  Bank juga mempertimbangkan faktor eksternal yaitu kondisi 

ekonomi makro antara lain tingkat inflasi. Ketika inflasi meningkat  daya beli 

masyarakat akan menurun sehingga mengurangi permintaan barang dan jasa  yang 

dihasilkan dalam perekonomian, akibatnya pendapatan atau penghasilan debitur  

menurun.  

Dalam kondisi ini Bank akan menunda  untuk  menyalurkan kredit kepada 

debitur. Perkembangan inflasi di Kalimantan Barat bervariasi dari triwulan 

ketriwulan dengan nilai minimum 3,66%  sampai nilai maksimum 9,52% dengan 
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rata-rata 6,58% yang berarti termasuk inflasi  kategori ringan. Variabel makro 

lainnya yang dapat mempengaruhi penyaluran kredit adalah Pertumbuhan 

Ekonomi.  

Teori Klasik tentang uang meyakini bahwa semakin besar jumlah uang 

yang dipegang seseorang, maka semakin banyak pula ia belanjakan dn semakin 

besar pula pendapatan nasional (Widayatsari dan Mayes 2009).  Hal ini berarti 

Produk Domestik Bruto atau Pertumbuhan Ekonomi akan memberikan pengaruh 

yang positif terhadap permintaan dan penyaluran kredit. 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh variabel 

Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, DPK dan NPL terhadap penyaluran kredit 

menemukan hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian Dewi Anggraini (2005) dan penelitian Togi M. Siregar (2000) 

menemukan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap  Penyaluran Kredit, sedangkan penelitian Mahayoga dan 

Yuliarni (2012) memperoleh hasil Pertumbuhan Ekonomi /PDRB tidak 

berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. 

Mengenai variabel Inflasi, hasil penelitian Hasanudin dan Prihartiningsih, 

2010 menghasilkan Inflasi berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan  

penelitian Saputra 2008,  menemukan hasil Inflasi berpengaruh secara  signifikan 

dan positif. 

Variabel DPK berdasarkan penelitian Ni Made (2016) dan Hasanudin 

(2010) adalah berpengaruh positif dan signifikan. 

Variabel NPL menurut hasil penelitian Fransisca & Siregar (2009) tidak 

berpengaruh signifikan dan positif,  sedangkan  menurut hasil penelitian 

Meydianawathi (2007) NPL berpengaruh  positif dan signifikan. 

Berdasarkan  latar belakang dan hasil penelitian tersebut, maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul ―Determinan Penyaluran Kredit UMKM Pada 

Bank Umum Di Provinsi Kalimantan Barat” dengan tujuan untuk menguji  dan 

menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, DPK dan NPL terhadap 

penyaluran kredit UMKM di Kalimantan Barat.  

2. KAJIAN LITERATUR 

Menurut Sukirno,
 
(2012)  pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 

fiskal produksi dan jasa yang berlaku disuatu Negara, seperti pertambahan dan 
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jumlah produksi  barang dan jasa , perkembangan infrastruktur, pertambahan 

pembangunan  sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan  

produksi barang modal.  Fakror-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi 

yaitu : (i) tanah dan kekayaan alam lainnya,   (ii) jumlah dan mutu dari penduduk 

dan mutu tenaga kerja, (iii) barang-barang modal dan tingkat teknologi, (iv) 

sistem sosial dan sikap masyarakat. 

Secara garis besar ada empat kelompok teori mengenai inflasi, 

dikemukakan oleh para ahli bahwa proses inflasi mencakup aspek penting tentang 

proses kenaikan harga, yaitu antara  lain : 

1. Teori Kuantitas 

        Teori ini dikemukakan  oleh Irving Fisher  yang tergolong dalam ekonomi  

klasik.    Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan 

harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap 

timbulnya inflasi.  Inti dari teori ini adalah sebagai berikut : 

2. Keynesian Model 

        Dasar pemikiran model inflasi menurut Keynes adalah inflasi terjadi karena 

ingin meningkatkan kemampuan ekonominya atau keinginan terhadap 

barang-barang dan jasa yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan 

permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) 

melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya 

akan terjadi inflationary gap.  

3. Mark-up Model 

       Dasar pemikiran teori model inflasi ini ditentukan oleh dua hal, yaitu  biaya 

produksi (cost production) dan nilai keuntungan (profit margin).   

Apabila terjadi kenaikan harga pada komponen-komponen yang menyusun  

cost of production  dan atau kenaikan pada profit margin akan menyebabkan 

terjadinya kenaikan pada harga jual komoditi dipasar. 

4. Teori Struktural : Model Inflasi di Negara Berkembang 

        Model inflasi di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa inflasi 

bukan hanya mengenai fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena  

struktural atau cost push inflation.  Hal ini disebabkan karena struktur 

ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih  bercorak 

agraris (pertanian).   

 

Menurut Kasmir (2012) mengatakan credit risk ratio merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur resiko terhadap  kredit yang disalurkan dengan 
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membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Rasio ini 

dapat di rumuskan sebagai berikut : 

                                           Kredit bermasalah 

NPL     =
    __________________________

  x 100% 
        Total Kredit yang diberikan 

Menurut Kasmir (2012) pengertian sumber dana bank adalah  usaha bank 

dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari 

bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 3 tentang UMKM, 

tujuan dari adanya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan ekonomi keadilan. UMKM memiliki peran yang penting  dalam 

perekonomian nasional. 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998,  kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,  berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan  pinjam meminjam  antara pihak bank  dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak peminjam  untuk melunasi uangnya setelah jangka 

tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.  

Menurut Simorangkir (2004), fungsi kredit ada tujuh, antara lain : 

(1) Kredit pada hakikinya dapat meningkatkan daya guna uang. Kredit dapat 

dijadikan sebagai modal atau tambahan modal untuk berinvestasi, sehingga dapat 

meningkatkan kelancaran proses produksi dan dapat menningkatkan output. (2) 

Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. (3) Kredit dapat 

meningkatkan daya guna dan peredaran barang.  (4) Kredit merupakan salah satu 

alat stabiltas ekonomi (5) Kredit dapat menigkatkan kegairahan berusaha.  (6) 

Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. (7) Kredit merupakan alat 

untuk meningkatkan hubungan internasional. 

 

2.1.   Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyaluran Kredit 

 Model Harrod-Domar menunjukkan betapa pentingnya tabungan (saving) 

untuk mendukung investasi guna menciptakan pertumbuhan.  Menurut Domar 

peningkatan tabungan akan meningkatkan kapital stok, yang berarti tersedianya 

dana untuk mendukung investasi. Penyaluran dana kepada dunia usaha maka akan 

dapat meningkatkan output yang dihasilkannya. 
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 Secara teori, kredit perbankan memiliki hubungan kausalitas yang positif 

dengan pertumbuhan ekonomi.  Hubungan timbal balik tersebut terjadi karena 

semakin tinggi kredit disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan memacu 

pertumbuhan ekonomi pada sektor yang disalurkan kredit dan akhirnya dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.   Kredit di gunakan sebagai penggerak 

pertumbuhan ekonomi, dimana kredit sebagai fungsi pertumbuhan ekonomi.  

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan permintaan  

kredit yang semakin tinggi juga. 

 Menurut teori Klasik tentang uang menyakini bahwa semakin besar 

jumlah uang dipegang  seseorang maka semakin banyak pula ia berbelanja dan 

semakin besar pula pendapatan nasional yang berarti akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya permintaan akan barang akan 

berpengaruh pada meningkatnya permintaan/penyaluran kredit. Hal ini berarti 

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap 

permintaan/penyaluran kredit (Widayatsari dan Mayes 2009).  

H1 Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap 

penyaluran kredit UMKM di Provinsi Kalimantan Barat 

 

2.2.   Hubungan Inflasi Dengan Penyaluran Kredit 

  Menurut Mankiew  (2007) tingkat bunga yang dibayar oleh debitur kepada 

Bank disebut sebagai suku bunga nominal . Tingkat bunga nominal adalah 

penjumlahan antara tingkat bunga riil dengan inflasi . Dengan demikian ketika 

inflasi naik maka suku bunga nominal (suku bunga pinjaman) juga akan naik  

sehinga mengurangi permintaan kredit masyarakat. 

Pada saat inflasi tinggi Bank Indonesia akan meresponnya  dengan 

menaikkan suku bunga, acuannya yaitu BI rate. Pada saat BI rate naik maka akan 

diikuti oleh perbankan  untuk menaikkan suku bunga pinjaman dan suku bunga 

simpanannya.  Suku bunga yang tinggi akan mengurangi  minat masyarakat untuk 

memperoleh pembiayaan.  

Inflasi juga menyebabkan melemahnya fungsi tabungan (saving) karena 

beban yang ditanggung masyarakat terhadap harga-harga barang yang tinggi. Saat 

melemahnya fungsi tabungan suatu bank maka sumber pendanaan bank pun 

berkurang dan menyebabkan gangguan pada pembiayaan yang diberikan oleh 

bank.  
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Menurut Budiono (2000) dengan menggunakan asumsi suku bunga riil 

jika terjadi inflasi naik maka expected profit akan mengalami kenaikan dan 

permintaan kredit turut juga mengalami  kenaikan, tetapi jika inflasi naik yang 

diakibatkan dengan kenaikan nominal interest rate, sehingga permintaan kredit 

juga akan naik. Inflasi sangat berpengaruh dengan permintaan  kredit perbankan, 

dikarenakan  inflasi berarti juga  kenaikan harga.  Semakin naiknya harga maka, 

seseorang akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan, dan dalam 

pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan cara  mengajukan permintaan kredit 

dengan menggunakan asumsi  suku bunga  riil.   

H2 Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit 

UMKM di Provinsi Kalimantan Barat 

 

2.3.   Hubungan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Kredit 

 Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan 

operasional Bank.  Dana tersebut dimanfaatkan  untk digunakan pada Pos-Pos 

yang menghasilkan pendapatan, diantaranya melalui penyaluran kredit. 

 Menurut pendekatan  Pool of funds, yang dikemukakan Taswan (2010 ), 

dana pihak ketiga yang terdiri atas  demand deposit, time deposit, dan saving 

deposit mendominasi sumber dana bank, dana tersebut dikumpulkan untuk 

kemudian disalurkan dari prioritas pertama dan selanjutnya kedua, kemudian 

disalurkan menjadi kredit bank.  

 Menurut teori yang dikemukakan Melitz dan Pardue yang telah 

disempurnakan oleh Warjiyo dalam Binangkit (2014 ) Dana Pihak Ketiga (DPK) 

merupakan sumber terbesar yang dimilki oleh bank.  Sumber dana ini selanjutnya 

di kelola Bank untuk mendapatkan keuntungan dari jasa pemberian kredit 

sehingga semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dimiliki Bank, semakin 

besar pula jumlah dana yang akan disalurkan menjadi kredit.  

H3     DPK berpengaruh secara signifikan terhadap Penyaluran Kredit UMKM 

di Provinsi Kalimantan Barat. 

         

2.4.   Hubungan NPL, dengan Penyaluran Kredit 

 Menurut Pratama (2010) NPL mencerminkan  risiko kredit, semakin tinggi 

tingkat NPL, maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak 
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Bank. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam 

menyalurkan kredit. 

 Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15/2/PBI/2013 besarnya NPL 

yaitu 5%,  jika suatu Bank mempunyai NPL lebih dari 5%, maka Bank tersebut 

kredit yang tidak sehat.  Hal ini juga ada kaitannya dengan  penyaluran kredit di 

Bank tersebut, karena penyaluran kredit yang sehat tercermin dari lebih besarnya 

kredit yang disalurkan kepada debitur dibandingkan dengan kredit yang 

bermasalah.  Semakin tinggi NPL akan menurunkan jumlah  kredit yang 

disalurkan demikian pula sebaliknya, karena semakin tinggi NPL maka semakin 

besar  risiko kredit yang ditanggung oleh Bank.  Hal ini menunjukkan hahwa NPL  

mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyaluran kredit.   

H4 NPL berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM 

di Provinsi Kalimantan Barat 

 

3.    METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis diskriptif dengan 

menggunakan data time Series pertriwulan dari triwulan I tahun 2009 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2017 di Kalimantan Barat.  Data sekunder yang 

digunakan diperoleh dari  instansi terkait, KEKR Kalimantan Barat serta dari 

jurnal yang terkait dengan penelitian ini 

Variabel yang diteliti terdiri dari Variabel  dependen yaitu jumlah 

penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Kalimantan Barat, (variabel Y), 

sedangkan variabel independen terdiri dari  Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tingkat 

Inflasi (X2), Dana Pihak Ketiga (X3) dan Non Performing Loan (X4). 

Penelitian ini menggunakan metode  analisis Regresi berganda dengan metode 

Ordinary Least Square (OLS) yang secara umum persamaan modelnya adalah 

sebagai berikut : (Gujarati, 2006) 

Y   =  β0 + β1X1 + β2X2 + ... + βpXp + ϵ 

       Dalam penelitian ini persamaan regresinya adalah : 

      Y =   β0 +  β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ϵ 

Dimana : 

Y   =  Jumlah penyaluran kredit UMKM 
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X1   =  Pertumbuhan ekonomi 

X2   =  Inflasi  

X3   =  NPL 

X4
 
                      =  DPK 

β0   =  Konstanta 

β1,   β2,   β3, β4 =  Koefisien estimasi 

ϵ   =  Error 

 

Dan untuk menguji  pengaruh signifikan variabel independen  terhadap variabel 

dependen secara simultan dan secara parsial digunakan uji  F ( F-Stat) dan uji t (t-

Stat), sedangkan  uji (R
2
) untuk menguji  besarnya variasi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan 

 

4.     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Diskripsi Variabel Penelitian 

             Adapun statistik deskriptif dari hasil pengolahan data melalui program 

Eviews menggambarkan  data variabel  independen yang terdiri dari Pertumbuhan 

Ekonomi, Tingkat Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Loan 

(NPL).  Sedangkan data variabel  dependen adalah data Penyaluran Kredit 

UMKM pada Bank Umum di Kalimantan Barat. Hasil statistik deskriptif  

ditampilkan dalam Tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 KREUMKM PE INFLASI DPK NPL 

 Mean  11142.61  5.317500  6.588056  34104.25  3.198611 

 Median  10015.50  5.255000  6.375000  34114.50  3.080000 

 Maximum  18945.00  6.730000  9.520000  51866.00  6.560000 

 Minimum  4462.000  3.010000  3.660000  18125.00  0.800000 

 Std. Dev.  4285.070  0.885136  1.789696  10539.12  1.902016 

4.2.  Uji Asumsi Klasik 
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4.2.1.  Normalitas 

           Salah satu syarat dilakukan uji statistik parametik adalah apabila telah 

memenuhi uji normalitas data, berikut Gambar  4.1.  akan menunjukkan hasil 

pengujian normalitas data pada model pertama. 
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-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Residuals
Sample 2009Q1 2017Q4
Observations 36

Mean       1.79e-16
Median   0.007403
Maximum  0.436212
Minimum -0.215446
Std. Dev.   0.122363
Skewness   0.917029
Kurtosis   6.005307

Jarque-Bera  4.116940
Probability  0.127649

 

Gambar 4.1 

Hasil Pengujian Normalitas 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas didapatlah nilai probabilitasnya 

sebesar 0,127649 atau lebih besar dari tingkat kesalahan yang digunakan 5% atau 

0,05 dimana artinya hasil regresi linier berganda yang dilakukan memenuhi syarat 

kelayakan untuk lulus dari uji normalitas dan dapat disimpulkan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal.  

4.2.2. Uji Heterokedasitas 

Uji heterokedasitas bertujuan untuk melihat apakah ada gangguan 

residual pada data, berikut akan menunjukan hasil pengujian heterokedasitas pada 

model pertama. Berdasarkan Tabel 4.2 dapat kita ketahui nilai probabilitas Chi-

Square pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,5145 atau lebih besar dari taraf 

signifikan 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi linier 

berganda pada penelitian ini memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus uji 

heterokedasitas dan dapat dikatakan tidak terdapat masalah gangguan residual 

pada data penelitian ini. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Heterokedasitas dengan Breush Pagan Godfrey Test 
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4.2.3.  Uji Autokorelasi 

Berikut akan menunjukkan hasil uji Autokorelasi pada model regresi linier 

berganda penelitian ini.  

Tabel 4.3 

Uji Autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.609294     Prob. F(2,29) 0.2174 

Obs*R-squared 3.596345     Prob. Chi-Square(2) 0.1656 

     
      

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat kita ketahui nilai probabilitas F-Statistic 

yaitu sebesar 0,2147 atau lebih besar dari taraf signifikan 5% atau 0,05, maka 

dapat bahwa pada model regresi linier berganda pada penelitian ini memenuhi 

syarat untuk dinyatakan lulus uji autokorelasi.  

 

4.2.4. Uji Multikoleniaritas 

Hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi berganda 

disebut multikolinieritas.  Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada 

tidaknya masalah multikoliniertias dalam persamaan regresi adalah dengan cara 

mencari korelasi antara variabel indenpenden jika korelasinya melebihi 0,80 maka 

terjadi multikolinieritas antara variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian 

correlation pada Tabel 4.4 dapat diketahui nilai korelasi antar variabel bebas yaitu 

pertumbuhan ekonomi, inflasi, dana pihak ketiga (DPK) dan non performing loan 

(NPL) memiliki nilai korelasi masih di bawah 0,80 dan dapat disimpulkan pada 

model regresi linier berganda dinyatakan memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus 

pada uji multikoleniaritas, dimana tidak terdapat masalah multikoleniaritas antar 

variabel bebasnya.  

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.772943     Prob. F(4,31) 0.5512 

Obs*R-squared 3.264829     Prob. Chi-Square(4) 0.5145 

Scaled explained SS 6.058700     Prob. Chi-Square(4) 0.1948 
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Tabel 4.4 

Uji Multikoleniaritas 

 PE INFLASI DPK NPL 

PE 1 -0.000362 -0.062776 -0.443643 

INFLASI -0.000362 1 -0.129729 -0.277480 

DPK -0.062776 -0.129729 1 -0.333466 

NPL -0.443643 -0.277480 -0.333466 1 

 

4.3.  Hasil Pengujian Hipotesis 

4.3.1.  Model Regresi Linier Berganda,  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 

Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing Loan (NPL) 

Terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Kalimantan Barat Tahun 

2009 - 2017 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan Eviews 8 

maka didapatlah hasil seperti tabel 4.5. Dari hasil estimasi pada model regresi 

linier berganda di atas maka didapatlah persamaan sebagai berikut : 

Kre UMKM = 4.355 + 0,047PE
 
+ 0,039Inflasi+ 1,207 DPK

 
+ 0,172NPL

 
+ e 

 

 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda  

Variabel Coefficient t-statistic Prob. 

C 4,354897 4,801871 0,0000 

PE (X1) 0,046662 1,591823 0,1216 

INFLASI  (X2) 0,038936 2,882120 0,0071 

DPK (X3) 1,207551 15.93597 0,0000 

NPL (X4) 0,171707 11,16879 0,0000 
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4.3.2.  Uji Statistik  F 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda dapat diketahui nilai F-statistic 

sebesar 79,14193dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,000000 atau lebih kecil 

dari taraf signifikan 5 % atau sebesar 0,05 . artinya variabel pertumbuhan 

ekonomi, inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Loan (NPL) 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada Bank 

Umum di Kalimantan Barat. 

 

4.3.3.  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan model yang dibangun dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Rentang nilai R
2
adalah antara nol sampai 1, semakin R

2
 mendekati nilai 1 artinya 

semakin besar variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda dengan model  fixed effect 

diperoleh nilai R
2
 sebesar 0.910809.  Artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi, 

Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Loan (NPL) dapat 

menjelaskan variabel penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi 

Kalimantan Barat sebesar 91,08%, sedangkan 8,92% sisanya dijelaskan oleh 

faktor-faktor lainnya yang tidak termasuk di dalam model penelitian ini. 

 

 

4.3.4.  Uji Statistik – t 

 Uji Statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen,dengan tingkat kepercayaan 

sebesar 95 % (α = 0,05). Berikut merupakan tabel hasil uji statistik t pada Regresi 

Linier Berganda . 

Tabel 4.6 

Hasil Estimasi Uji statistik t 

Variabel Independen Koefisien Prob α Keputusan 

PE 0,046662 0,1216 0,05 Tidak Signifikan 

INFLASI 0,038936 0,0071 0,05 Signifikan 
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4.4.  Pembahasan 

4.4.1.   Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyaluran Kredit 

UMKM Pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan diperoleh hasil, bahwa 

Pertumbuhan Ekonomi (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

penyaluran kredit  UMKM (Y) pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat.  

Hal ini ditunjukkan nilai probabilitas  signifikan sebesar 0,1216 yang lebih besar 

dari taraf signifikan yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05.  Ini berarti 

Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi  besar kecilnya volume kredit yang 

disalurkan pada UMKM. Keadaan tersebut dikarenakan UMKM merupakan bisnis 

yang perkembangannya  tidak terlalu bersandar pada kebijakan/indikator makro 

negara dibanding usaha konglomerasi  yang sangat tergantung pada kebijakan 

makro.  Hal ini dapat dibuktikan  dari kemampuan UMKM  tetap bertahan 

meskipun kondisi ekonomi nasional mengalami pelemahan/penurunan.  Demikian 

pula kalau dilihat dari jumlah dana yang disalurkan kepada UMKM terutama 

untuk usaha kecil dan mikro yang cukup kecil tidak sebanding dengan jumlah unit 

usaha dan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak terserap pada sektor ini yang 

berarti produktivitas pertenaga kerja menjadi cukup kecil sehingga kontribusinya 

pada PDRB Provinsi Kalimantan Barat juga masih kecil. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang dihasilkan tidak dibarengi dengan 

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  Kondisi ini pula sebagai 

salah satu penyebab Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan  

Barat.  

Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori Klasik, dalam  Widayatsari dan 

Mayes tentang Uang yang meyakini bahwa semakin besar jumlah uang dipegang 

seseorang maka semakin banyak pula ia belanjakan dan semakin besar pula 

pendapatan nasional yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan 

dengan meningkatnya permintaan akan barang  akan berpengaruh pada 

meningkatnya permintaan/penyaluran kredit.  Hal ini berarti pertumbuhan 

ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap permintaan/penyaluran kredit.  

DPK 1,207551 0,0000 0,05 Signifikan 

NPL 0,171707 0,0000 0,05 Signifikan 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwi 

Anggrahini dan penelitian yang dilakukan  Togi-T.M yang menghasilkan  bahwa 

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh  Signifikan dan negatif terhadap kredit 

perbankan. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

Mahayoga dan  Yuliarni yang menghasilkan Variabel PDRB tidak berpengaruh 

Signifikan terhadap penyaluran kredit. 

      

4.4.2. Pengaruh  Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit UMKM Pada Bank 

Umum Di Provinsi Kalimantan Barat. 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa  

Inflasi (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM (Y) 

di Provinsi  Kalimantan Barat pada taraf signifikan  α = 0,05.  Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai probabilitas signifikan sebesar 0,0071  yang lebih kecil  dari taraf  

signifikan  yang ditentukan sebesar       α = 0,05. 

 Koefisien  Inflasi yang positif sebesar 0,0389  menunjukkan bentuk 

hubungan yang searah.  Hubungan yang searah ini antara lain disebabkan kredit 

yang disalurkan kepada UMKM di Kalimantan Barat dimana masih banyak 

pelaku usaha kategori kecil dan mikro  dalam memanfaatkan kredit yang 

diperolehnya tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan produktif., namun 

kadangkala digunakan juga untuk konsumtif sehari-hari. Inflasi menyebabkan 

daya beli menurun baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, akibatnya 

mereka terpaksa mengajukan permohonan kredit untuk memenuhi kebutuhan 

dimaksud.  

Apabila dilihat dari tingkat inflasi yang terjadi pada periode penelitian ini 

adalah  tergolong  Inflasi Ringan yaitu dibawah 10%.  Demikian pula apabila 

ditinjau dari nilai NPL kredit UMKM yang cukup rendah yaitu dibawah batas 

maksimal yang  ditentukan 5%, serta apabila dilihat perbandingan jumlah Dana 

Pihak Ketiga yang dihimpun dengan jumlah kreditnyang disalurkan  kepada 

UMKM  yang masih cukup kecil yaitu sebesar  36,07 %.   

Sehubungan dengan itu semua, walaupun inflasi meningkat, Bank Umum 

tetap menyalurkan kredit kepada UMKM sesuai dengan komitmen Pemerintah 

untuk meningkatkan perkembangan UMKM melalui bantuan modal, pembinaan 

dan lain sebagainya.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang diungkapkan Menkiew 

yang menyatakan bahwa  tingkat bunga yang dibayar oleh debitur kepada Bank 
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disebut  suku bunga nominal.   Tingkat bunga nominal adalah penjumlahan antara 

tingkat bunga riil dengan inflasi. Ketika inflasi naik maka suku bunga nominal 

(suku bunga pinjaman) juga akan naik sehingga mengurangi permintaan kredit 

masyarakat.  

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Hasanudin  dan Prihartiningsih (2010) serta penelitian yang dilakukan Ni Made 

(2016) yang menemukan hasil bahwa Inflasi berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap penyaluran kredit.  Inflasi sangat berpengaruh dengan 

permintaan kredit perbankan karena inflasi berarti juga kenaikan harga. Semakin 

naik harga, seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhan dengan cara 

mengajukan permintaan kredit dengan menggunakan asumsi suku bunga riil. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saputra, 

(2008), Kusnandar (2012)  yang menemukan hasil bahwa Inflasi berpengaruh 

positif dan Signifikan terhadap pemberian kredit UMKM oleh Perbankan di 

Indonesia.   

 

4.4.3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Kredit 

UMKM Di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

Dana Pihak Ketiga (X3) berpengaruh positf  dan signifikan terhadap penyaluran 

kredit UMKM (Y) di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dari nilai 

probabilitas  signifikan sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari taraf  signifikansi  

yang ditentukan 5% atau 0,05. 

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari dana masyarakat yang 

terdiri dari giro, tabungan dan deposito merupakan input bagi bank dalam 

menyalurkan kredit. Semakin banyak Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun,  

maka akan semakin mudah bank dalam menyalurkan kredit kepada pihak yang 

membutuhkan diantaranya UMKM.   

   Hasil Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Melitz dan 

Pardue yang disempurnakan  oleh Warjiyo yang menyatakan semakin besar Dana 

Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki  Bank, semakin besar  pula jumlah dana yang 

akan disalurkan menjadi kredit dan seterusnya akan menambah jumlah dana 

melalui keuntungan yang diperoleh dari jasa/bunga kredit yang disalurkan.  Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan  penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

Anggarahini (2005) yang menunjukkan bahwa  simpanan masyarakat bepengaruh 

positif  dan signifikan terhadap kredit  perbankan pada Bank Umum di Indonesia 
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periode 1994 – 2003. Dan sejalan pula dengan penelitian Hasanudin dan 

Prihartiningsih (2010) yang memperoleh hasil  bahwa DPK berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat di Jawa 

Tengah.  Demikian pula dengan hasil penelitian yang dilakukan  Ni Made (2016) 

yang diperoleh hasil bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran 

Kredit pada Bank Umum di Indonesia periode 2011 – 2015. 

 

4.4.4. Pengaruh Non _Performingn Loan (NPL) Terhadap Penyaluran 

Kredit Pada Bank Umum Di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Berdasarkan hasil uji Statistik yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

NPL (X4) berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penyaluran kredit 

UMKM (Y) di Provinsi Kalimantan Barat.  Hal ini dapat dilihat dari data hasil 

pengujian dimana nilai probabilitas signifikan sebesar  0,0000 yang lebih kecil  

dari taraf signifikan yang ditentukan 5%. 

Ini berarti  walaupun terjadi peningkatan pada NPL UMKM namun jumlah 

kredit yang disalurkan Bank Umum kepada UMKM di Kalimantan Barat juga 

terjadi  peningkatan.       Hal ini dikarenakan dalam rangka  mendorong 

pertumbuhan sektor  UMKM, Pemerintah mengambil kebijakan dengan 

memberikan subsidi bunga kredit terhadap kredit yang disalurkan pada UMKM 

melalui Bank Pelaksana yang menyalurkan kredit  kepada UMKM, sehingga apa 

bila dilihat nilai NPL dari triwulan ketriwulan selama periode penelitian nilai NPL 

khusus kredit UMKM  dibawah nilai batas maksimal yang ditentukan sebesar 5%. 

          Selain  nilai NPL UMKM yang tergolong rendah rata-rata dibawah batas 

maksimal 5%, hubungan yang positif NPL dengan penyaluran kredit  UMKM 

juga dikarenakan tersedianya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup besar dan 

dari tahun ketahun selalu meningkat, dimana pada triwulan IV tahun 2009 jumlah 

DPK yang dapat dihimpun Bank Umum di Kalimantan Barat sebesar Rp 18,995 

triliyun meningkat menjadi sebesar Rp 51,866 triliyun pada triwulan IV tahun 

2017 atau dengan rata-rata peningkatan  sebesar 13,5% pertahun.  Sedangkan dana 

yang disalurkan pada UMKM berfluktuasi naik turun  dari tahun ketahun.  Dana 

yang disalurkan pada UMKM  pada tahun 2017 hanya sebesar 36,45% (Rp 18,904 

triliyun) dari dana DPK yang dihimpun Bank Umum (Rp 51,866 triliyun), atau  

secara rata-rata perbandingan realisasi  dana yang disalurkan pada UMKM dengan 

DPK yang berhasil dihimpun adalah sebesar 36,07%.   
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Meidianawati (2007) 

dan penelitian yang menunjukkan NPL berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyaluran kredit. 

Namun hasil penelitian yang bernilai positif ini tidak sesuai dengan teori 

yang dikemukakan Kuncoro & Suharjono (2011) yang menjelaskan semakin 

tinggi NPL akan menurunkan  jumlah kredit yang disalurkan, begitu pula 

sebaliknya samakin tinggi NPL maka semakin besar pula resiko kredit yang 

ditanggung oleh Bank.  Hal ini menunjukkan bahwa NPL mempunyai hubungan 

yang negatif terhadap penyaluran kredit.   

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat diambil beberapa 

kesimpulan 

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak bepengaruh secara Signifikan terhadap 

penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat. 

       Hal ini dikarenakan UMKM merupakan bisnis yang perkembangannya tidak 

terlalu tergantung pada  kebijakan moneter.  Pertumbuhan Ekonomi  yang 

dihasilkan tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat.  Dan juga kredit yang disalurkan pada UMKM masih cukup kecil 

yaitu hanya 37,3% untuk usaha kecil dan untuk usaha mikro hanya 17,46% 

dari DPK yang dihimpun Bank Umum sehingga kontribusinya terhadap 

PDRB masih kecil. 

2. Variabel Inflasi berpengaruh positif dan Signifikan terhadap penyaluran 

kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat. 

       Koefisien Inflasi yang positif disamping disebabkan Inflasi yang terjadi 

tergolong Inflasi ringan, juga disebabkan pada saat Inflasi meningkat terjadi 

peningkatan harga barang/bahan baku untuk produksi maupun barang 

konsumsi sehingga untuk menutupi biaya operasional dan kebutuhan 

konsumsi mereka memilih untuk mengambil kredit. 

3. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan Signifikan 

terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan 

Barat.  

       Semakin besar DPK yang dapat dihimpun Bank Umum, maka akan semakin 

besar kredit yang dapat disalurkan kepada UMKM. 

4. Variabel Non Performing Loan (NPL) berpengaruh positif dan Signifikan 

terhadap penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum di Provinsi Kalimantan 

Barat. 
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       Koefisien NPL yang positif disebabkan nilai NPL untuk kredit UMKM cukup 

rendah yaitu rata-rata dibawah batas maksimal NPL 5%. Disamping itu juga 

disebabkan realisasi dana yang disalurkan pada UMKM masih cukup kecil 

yaitu hanya sebesar 36,07% dari  Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun 

Bank Umum di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

6. REKOMENDASI 

1. Dalam rangka meningkatkan volume DPK yang sangat berpengaruh terhadap 

volume penyaluran kredit UMKM, maka pihak Bank Umum di Kalimantan 

Barat diharapkan lebih inovatif dalam menghimpun dana dari masyarakat 

melalui strategi pemasaran yang menjadi daya tarik masyarakat untuk 

menyimpan dana mereka di Bank Umum. 

2. Mengingat walaupun terjadi peningkatan inflasi tetapi penyaluran kredit 

UMKM juga meningkat disebabkan oleh inflasi yang tergolong ringan serta 

diimbangi NPL yang cukup rendah, maka Pemerintah diharapkan melalui 

kebijakannya dapat selalu mengawasi dan mengendalikan tingkat inflasi agar 

tetap tergolong Ringan. 

3. Dengan nilai NPL sektor UMKM yang cukup rendah yaitu rata-rata di bawah 

batas maksimal 5% maka, Bank Umum di Kalimantan Barat diharapkan 

dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor UMKM sepanjang DPK 

memungkinkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar NPL 

tetap berada di bawah batas maksimal. 

4. Pertumbuhan Ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap penyaluran kredit 

UMKM antara lain disebabkan Pertumbuhan Ekonomi yang dihasilkan tidak 

dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Sehubungan dengan itu Pemerintah Daerah harus lebih focus untuk 

meningkatkan perannya dalam usaha mempercepat perkembangan UMKM 

yang jumlahnya cukup banyak dan bertambah melalui kebijakan Pemerintah 

dalam hal permodalan, pembinaan, pemasaran, akses kemitraan serta akses 

informasi dan teknologi, agar kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB 

Kalimantan Barat semakin meningkat.  
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ABSTRAK 

          Tujuan dari penelitian ini pertama ingin mendapakan bukti empiris tentang 

motivasi ekonomi petani dalam melakukan alih fungsi lahan dari non sawit menjadi lahan 

sawit, kedua ingin mengetahui probabilitas petani dalam melakukan alih fungsi lahan  dan 

ketiga ingin mengetahui kelayakan financial dan ekonomi dari kegiatan alih fungsi lahan. 

Sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan 

melalui media kuesioner. Jenis data yang digunakan adalah data cross-saction yaitu data 

yang dikumpulkan pada suatu titik waktu pada  60 responden. Tujuan penelitian pertama 

dan ketiga dianalisis melalui statistic deskriprif, sedangkan tujuan penelitian kedua 

dianalisis dengan regresi probabilitas linear. 

          Hasil penelitian pertama,menunjukkan bahwa tindakan alih fungsi lahan yang 

dilakukan oleh  petani secara implicit bermotif ekonomi yaitu untuk mendapatkan 

penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup yang saat ini semakin 

beragam, namun secara ekplisit mereka mengatakan ikut-ikutan tetangga, diajak kepala 

desa dan perusahaan yang berjanji akan memberikan bagi hasil 30 persen dari hasil 

produksi. Kedua, hasil regresi menunjukkan koefisien variable Produksi 0,084 dengan 

arah positif sesuai harapan dengan nilai konstanta 0,62, untuk mengetahui marginal efek 

dari peningkatan Produksi terhadap besarnya probabilitas nilai alih fungsi lahan dari non 

sawit menjadi sawit dimulai pada saat Produksi  bernilai  1 ton . 

         Alasannya karena model memiliki konstanta 0,62 ton sehingga probabilitas 

distribusinya adalah sebesar  Z = 0,62+ (0,084)(1)  akibatnya  P(Z ≤ 0,70 ) adalah 0,7580, 

dengan demikian jika terjadi kenaikan Produksi  dari 1 ton  ke 2 ton, distribusi Z menjadi 

0,788 atau {(0,62+0,084(2)} akibatnya P(Z ≤0,788) adalah 0,7852, menunjukkan bahwa 

bila terjadi peningkatan Produksi 1 ton maka probabilitas petani untuk melakukan alih 

fungsi lahan dari non sawit menjadi sawit  naik sebesar  0,0 28 yaitu (0,7852 – 0,7580 ) 

atau  2,8  persen. Ketiga, Hasil menunjukkan  bahwa tindakan petani melakukan alih 

fungsi lahan dari non sawit menjasi sawit secara financial adalah layak   karena NPV 7%  

masih bernilai  positif  Rp. 4.302.400 demikian juga secara ekonomi sebagian besar 

komponen SDA Dan SDM  memiliki dukungan kuat, hanya komponen infrastruktur yang 

masih lemah kedepan perlu mendapatkan prioritas perbaikan. 
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financial dan ekonomi 

 

1.PENDAHULUAN 

Setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini, secara ekonomi pasti ingin 

mendapatkan kesejahteraan. Amartya Sen  dalam  Pressman  Steven (2002), 

dalam Kuncoro (2006) menyatakan bahwa kesejahteraan diukur melalui tiga 

dimensi, daya beli (purchasing Power Parity), lama usia hidup (sehat) dan jumlah 

lamanya sekolah (pendidikan). Dimensi pertama bermakna, untuk mendapatkan 

kesejahteraan orang harus bekerja. Artinya pembangunan ekonomi membutuhkan  

partisipasi masyarakat dalam menciptakan peluang kerja melalui peningkatan 

produktivitas factor produksi (sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan 

sumberdaya uang) agar menjadi lebih banyak orang yang dapat bekerja dan 

mempunyai daya beli terhadap pendidikan, kesehatan serta pangan dengan gizi 

yang baik sehingga mereka dapat dengan mudah memasuki kolompok masyarakat  

sejahtera. 

Apabila kita berbicara mengenai bekerja, terutama bekerja di sector 

pertanian, lebih khususnya berkebun selalu terkait dengan luas tanah yang 

digarap. Tanah sebagai lahan tempat berkebun dapat ditanami berbagai jenis 

komoditi, karena Allah telah menciptakan berbagai jenis bibit tanaman, seperti   

karet, kelapa, kelapa sawit, kakao, lada, aneka tanaman lainnya yang dapat dipilih 

oleh manusia (petani dan pemilik sumberdaya). Pilihan para petani dan para 

pemilik sumberdaya dalam proses pengambilan keputusan tentang jenis komoditi 

apa yang hendak ditanam pada lahan mereka, tentu berdasarkan preferensi mereka 

masing –masing, seperti harga bibit, harga komoditi yang dihasilkan, 

produktivitas, kemudahan tanaman dapat tumbuh, resiko gagal panen, 

ketersediaan pasar dan  factor lainnya. Salah satu yang dimaksud dengan factor 

lainnya adalah rencana pemerintah yang terkait dengan mempercepat laju 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui peningkatan investasi disektor 

pertanian pada sub sector perkebunan, rincian target rencana makro disetiap 

komoditi selama periode tahun 2006 s/d 2025 telah mengalami  review sehingga 

pada periode 2014 s/d 2034 ditargetkan menjadi sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Target Rencana Makro Perkebunan 

NO Jenis Komoditi Tahun 2006 - 

2025 

Tahun 2014 -2034 

1 Karet 1.200.000 ha 970.000 ha 

2 Kelapa 300.000 ha 140.000 ha 

3 Kelapa sawit 1.500.000 ha 4.000.000 ha 

4 Kakao 50.000 ha 50.000 ha 

5 Lada 50.000 ha 50.000 ha 

6 Aneka Tanaman Lainya 400.000ha 173.460 ha 

 Jumlah 3.500.000 ha 5.383.360 ha 

DASAR : (LUAS APL 5,6 JT HA) 
-PERDA NO 5/2005 
-KEPMENHUTBUN NO 259/2000 

DASAR : (LUAS APL 6,4 JT HA) 
-PERDA NO 10/2014 
-KEPMENHUT NO 936/2013 
-KEPMENHUT NO 733/20 
 

      Sumber :Dinas Perkebunan KalBar. 

 

Informasi pada target rencana makro tersebut ada yang menarik 

perhatian,dimana jenis komoditi kelapa sawit pada rencana periode 2006 s/d 2025 

target luas lahan hanya 1.500.000 berubah menjadi 4.000.000, terjadi peningkatan 

sebanyak 167 persen,  hal ini sejalan dengan perilaku petani dan pemilik 

sumberdaya di Kalimantan Barat, pada awal tahun 2000 an  melakukan alih fungsi 

lahan dari tanaman yang non sawit menjadi tanaman sawit. Melihat banyaknya 

pemilik lahan yang telah melakukan alih fungsi lahan dari jenis komoditi non 

sawit menjadi komoditi sawit, muncul pertanyaan mengapa target makro di sub-

sector perkebunan  lebih memprioritaskan peningkatan pada komoditi kelapa 

sawit, sedangkan jenis tanaman karet, kelapa dan jenis tanaman lainnya 

mengalami penurunan. Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui penelitian yang 

berjudul ―Motivasi Ekonomi Masyarakat Dalam Melakukan Alih Fungsi  

Lahan Non Sawit Menjadi Lahan Sawit Di Kalimantan Barat “ 

 

2.TINJAUAN PUSTAKA 

            Kajian masalah pengambilan keputusan secara sistematis dan deskriptif 

dapat dijelaskan, dimana pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah 

bagaimana situasi lingkungan yang dihadapi oleh para pengambil keputusan, 

selanjutnya bagaimana kemampuan manusia dalam menyelesaikan persoalan dan 

terakhir perlu dikaji proses yang umumnya dilakukan dalam pengambilan 
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keputusan, yaitu berdasarkan intuisi (Mangunsubroto:1983;9). Secara rinci  akan 

dijelaskan satu persatu sebagai berikut : 

1. Lingkungan Kehidupan Manusia. 

              Manusia hidup dalam sebuah system, dimana salah satu 

komponen system tersebut  adalah lingkungan yang memiliki karakteristik 

(1), ketidak pastian, yaitu sipembuat keputusan sulit dapat mengetahui 

dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan. (2).Kompleks, yaitu 

begitu banyak interaksi yang terjadi sehingga seringkali sipembuat 

keputusan tidak dapat mengetahui lagi bagaimana interaksi tersebut 

berlangsung.(3).Dinamis, yaitu sejalan dengan berlalunya waktu, apa yang 

ada dalam lingkungan mengalami perubahan 

(dinamis).(4).Persaingan,yaitu perubahan tersebut memunculkan 

pendatang baru sehingga menimbulkan kompetisi (persaingan). 

(5).Keterbatasan, hal yang paling kurang menguntunkan adalah adanya 

kenyataan bahwa lingkungan memiliki keterbatasan sumberdaya. 

2. Kemampuan Manusia.  

             Secara umum reaksi manusia dalam menghadapi situasi 

lingkungan dengan karakteristik ketidakapastian, kompleks, dinamis, 

suasana persaingan dan adanya keterbatasan selalu dalam keadaan cemas 

dan bingung, namun Allah telah memberikan atau menyediakan alat untuk 

meminimalkan rasa cemas dan bingung tersebut melalui, (1) Kecerdasan, 

dengan kecerdasan yang diberikan Allah pada setiap manusia, maka 

manusia tersebut dapat memahami dan menyusun berbagai tindakan, hal 

ini menunjukkan bahwa para petani dan pemilik sumberdaya mampu 

untuk memilih yang terbaik apa yang hendak mereka 

tanam/usahakan.(2).Persepsi,melalui persepsi manusia dapat belajar dari 

apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami pada masa lalu sehingga 

mereka(para petani dan pemilik sumberdaya) dapat memberikan penilaian 

mana yang terbaik dari beberapa pilihan komoditi yang tersedia.(3) 

Falsafah,dengan falsafah manusia memiliki pandangan hidup dan prinsif 

hidup yang membuat mereka mempunyai preferensi dalam menentukan 

pilihan.  

             Manusia dapat mengkombinasikan ketiga alat tersebut dalam satu 

gagasan berpikir yang ditujukan untuk memecahkan problem pengambilan 

keputusan.(4).Intuisi, berbagai keputusan yang dibuat dalam hidup ini 

sebagaian besar berdasarkan intuisi. Memilih dari sekian alternative yang 
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tersedia selalu dilakukan melalui batuan informasi yang sudah dimiliki 

yang sesuai dengan preferensi kita, yang kemudian dengan proses intuitif 

kita dapat menuju kesuatu tindakan yang mencerminkan keputusan terbaik 

yang dipilih. Kelemahan utama dari proses pengambilan keputusan dengan 

intuisi ini adalah bahwa logika dari intuisi tidak dapat ditelusuri secara 

rasional, karena proses berpikir manusia sulit untuk dilihat seperti kotak 

hitam yang dapat di ilustrasi kan sebagai berikut, 

 

 

                        

 

Gambar 1.Proses Berpikir Manusia 

Berdasarkan ilustrasi pada gambar 1 tersebut dapat disimpulkan bahwa 

proses berpikir manusia dapat dipandang sebagai suatu system yang terdiri dari, 

(1) Input, dalam system berpkir manusia berupa stimulus (ransangan), apa yang 

dilihat dan didengar manusia akan mempengaruhi tindakannya. Ransangan ini 

dapat berupa informasi mengenai sesuatu, misalnya harga jual hasil panen, 

kemudahan dalam pemeliharaan tanaman serta perubahan harga relative stabil. (2) 

Proses transpormasi, merupakan suatu proses yang terjadi dalam diri manusia 

(petani,pemilik sumberdaya), dalam proses ini terjadi interaksi antara komponen 

persepsi dengan falsafah hidup yang dimiliki manusia sehingga akan 

menghasilkan tindakan keputusan.(3).Respon, yaitu berupa  reaksi dari manusia 

dalam menghadapi sesuatu. Prosesnya diawali dengan adanya informasi mengenai 

apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar yang kemudian bereaksi 

dengan sesuatu tindakan keputusan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka analisa keputusan adalah 

merupakan suatu prosedur logis dan kuantitatif yang tidak hanya menerangkan 

mengenai proses pengambilan keputusan, tapi juga merupakan suatu cara untuk 

membuat keputusan atau membuat model suatu keputusan yang memberikan 

peluang untuk menelusuri keputusan yang telah dibuat. Oleh karena kajian dalam 

penelitian ini menyangkut lingkup masalah yang dihadapi  oleh para petani dan 

pemilik sumberdaya yang melakukan tindakan selalu mengacu pada motif 

ekonomi yang berusaha mendapatkan nilai tambah yang maksimal, maka model 

analisa keputusan dengan analisa keputusan yang dikemukakan oleh 

PROSES 

TRANSPORMASI 
STIMULUS 

RESPON 
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DR.Ir.Kuncoro Mangunsubroto Msc (1983, 9)  akan dijadikan landasan teori yang 

dapat mendukung model yang diajukan dalam penelitian. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi pilihan produsen dalam memanfaatkan sumber daya 

alam yang dimilikinya, secara rinci akan djelaskan satu persatu sebagai berikut : 

1. Harga input. 

Harga input yang  dijelaskan pada bagian ini terkait dengan banyaknya 

biaya yang muncul sebagai akibat pilihan usaha tani (bibit) yang dipilih 

dan digunakan. Apabila harga bibit mahal dan sulit didapat maka biaya 

yang dikeluarkan cukup besar akibatnya keuntungan usaha dimasa 

mendatang menjadi rendah dan sebaliknya apabila harga bibit murah dan 

mudah didapat  maka biaya yang dikeluarkan menjadi kecil akibatnya 

kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan akan lebih besar.  

2. Harga Output 

Harga output yang dijelaskan pada bagian ini terkait dengan stabilitas 

harga jual hasil panen di pasar. Apabila harga jual hasil panen dipasar 

tinggi dan kecenderungannya untuk turun tidak begitu tajam, maka 

penerimaan hasil penjualan yang dapat diterima diharapkan akan lebih 

besar akibatnya petani/pemilik sumberdaya akan cenderung merasa senang 

dan puas. 

3. Produktivitas  Jenis Komoditi 

Produktivitas jenis komoditi yang dipilih yang dijelaskan pada bagian ini 

terkait dengan hasil panen yang didapat pada tiap hektar lahan. Apabila 

setiap hektar lahan dapat menghasilkan komoditi tiap kali panen lebih 

banyak dibandingkan dengan jenis komoditi lainya, maka  volume 

komoditi yang dapat dijual cenderung lebih banyak dan akibatnya akan 

dapat menghasilkan penerimaan  lebih banyak dibandingkan dengan biaya 

yang telah dikeluarkan sehingga petani/pemilik sumberdaya akan 

cenderung merasa senang dan puas. 

4. Kemudahan Tanaman Dapat Tumbuh 

Kemudahan tanaman dapat tumbuh yang dijelaskan pada bagian ini terkait 

dengan mutu lahan(tanah) yang cocok untuk jenis tanaman yang telah 

dipilih.Apabila mutu lahan(tanah) yang disediakan untuk ditanami dengan 

jenis komoditi tertentu dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman 

yang dapat berbuah sesuai usia normalnya maka kecenderungan 

petani/pemilik sumberdaya optimis terhadap usaha yang sedang 

dirintisnya akibatnya investasi yang mereka keluarkan disaat ini akan 
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cenderung dapat memberikan aliran kas masuk dimasa mendatang lebih 

besar dibanding dengan aliran kas yang telah mereka keluarkan. 

5. Resiko Gagal Panen. 

Resiko gagal panen yang dijelaskan pada bagian ini terkait dengan daya 

tahan jenis tanaman yang terpilih (sawit) terhadap perubahan cuaca 

disekitarnya dan  serangan hama penyakit. Apabila jenis komoditi yang 

dipilih memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan cuaca dan 

serangan hama penyakit, maka petani/ pemilik sumberdaya akan 

termotivasi untuk melakukan alih fungsi lawan dari komoditi non sawit 

menjadi sawit, karena mereka merasa yakin kedepan mereka akan 

mendapatkan hasil seperti yang diharapkan  dalam rencana investasinya. 

6. Ketersediaan Pasar 

Ketersedian pasar yang dijelaskan pada bagian ini terkait dengan adanya 

permintaan terhadap komoditi yang dihasilkan. Apabila ada permintaan 

terhadap komoditi yang dihasilkan maka petani/pemilik sumberdaya 

menjadi termotivasi untuk melakukan alih fungsi lahannya pada komoditi 

yang jumlah permintaannya lebih banyak. 

7. Faktor Lainnya (Kebijakan Pemerintah). 

Faktor lain yang dijelaskan pada bagian ini terkait dengan keberadaan 

dukungan pemerintah terhadap pengembangan sector perkebunan pada 

komoditi tertentu, dukungan tersebut dapat berbentuk subsidi pupuk, 

penyediaan bibit unggul,penyediaan lahan dan kemudahan proses izin 

usaha. Apabila adanya dukungan pemerintah, maka petani/pemilik 

sumberdaya akan termotivasi untuk melakukan investasi pada sector 

perkebunan yang menjadi fokus dalam rencana pembangunan sector 

pertanian. 

 

3.METODE 

Berdasarkan tujuan penelitian, pertama ingin mengetahui dan menganalisis 

motif masyarakat dalam melakukan alih fungsi lahan, kedua,  ingin mengetahui 

besarnya probabilitas petani untuk melakukan alih fungsi lahan dan ketiga, ingin 

menganalisis kelayakan financial dan kelayakan ekonomi dari perubahan lahan 

non sawit menjadi lahan sawit. Oleh sebab itu penelitian ini termasuk kedalam  

bentuk penelitian sebab-akibat atau termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori 
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(Sarmanu 2009:8) dan termasuk dalam jenis penelitian kausalitas 

(Kuncuro:2003:10). 

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer yang 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada beberapa responden  pada satu 

titik waktu, oleh sebab itu  jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

tergolong kedalam jenis data cross-saction. Pengumpulan data dilalukan dengan 

merancang kuesioner, baik yang bersifat tertutup maupun terbuka yang diambil 

dari  60 responden secara acak. Penelitian ini dilakukan di lokasi Kabupaten Kubu 

Raya sebagai sampel dari 14 Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, dipilihnya 

Kubu Raya sebagai sampel karena sejak tahun 2000 perusahaan penghasil Crude 

Palm Oil (CPO) mulai masuk di Desa air putih kabupaten Kubu Raya, sejak itu 

hingga sekarang hampir 85 persen lahan non sawit( pertanian dari lading,kebun 

pinang dan sayuran) dialih fungsikan oleh masyarakat menjadi lahan Sawit.  

             Tujuan penelitian pertama dan ketiga dijawab dengan menggunakan alat 

analisis statistik deskriptif melalui interpretasi angka rata-rata, angka maksimum 

dan angka minimum dari data yang diperoleh, sedangkan tujuan penelitian kedua, 

dijawab  menggunakan alat analisis regresi melalui teknik model probabilitas 

linear (widarjono : 2009), (Kuncoro; 2007) dan Nahrowi (2006)  dengan formulasi 

model matematiknya adalah sebagai berikut : 

Y = β0 +β1X1+β2X2+β3X3 + e 

Dimana ; 

Y = 1 jika alih fungsi lahan 

        0 jika tidak 

X1 = Luas lahan 

X2 = produktivitas  

X3 = Pendapatan 

β1,β2 β3  = intersep 

e = error        

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pertama,menunjukkan bahwa tidakan alih fungsi lahan 

yang dilakukan oleh  petani secara implicit bermotif ekonomi yaitu untuk 

mendapatkan penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup yang saat 

ini semakin beragam, namun secara ekplisit mereka mengatakan ikut-ikutan 

tetangga, diajak kepala desa dan perusahaan yang berjanji akan memberikan bagi 
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hasil 30 persen dari hasil produksi. Kedua, hasil regresi menunjukkan koefisien 

variable Produksi 0,084 dengan arah positif sesuai harapan dengan nilai konstanta 

0,62, untuk mengetahui marginal efek dari peningkatan Produksi terhadap 

besarnya probabilitas nilai alih fungsi lahan dari non sawit menjadi sawit dimulai 

pada saat Produksi  bernilai  1 ton . 

Alasannya mengapa dimulai dari 1 ton karena konstantanya adalah 0,62 

ton sehingga probabilitas distribusinya adalah sebesar  Z = 0,62+ (0,084)(1)  

akibatnya  P(Z ≤ 0,70 ) adalah 0,7580, dengan demikian jika terjadi kenaikan 

Produksi  dari 1 ton  ke 2 ton, distribusi Z menjadi 0,788 atau {(0,62+0,084(2)} 

akibatnya P(Z ≤0,788) adalah 0,7852, menunjukkan bahwa bila terjadi 

peningkatan Produksi 1 ton maka probabilitas petani untuk melakukan alih fungsi 

lahan dari non sawit menjadi sawit  naik sebesar  0,0 28 yaitu (0,7852 – 0,7580 ) 

atau  2,8  persen. Ketiga, Hasil menunjukkan  bahwa tindakan petani melakukan 

alih fungsi lahan dari non sawit menjasi sawit secara financial adalah layak   

karena NPV 7%  nya masih bernilai  positif sebesar Rp. 4.302.400 demikian juga 

secara ekonomi sebagian besar komponen SDA Dan SDM  memiliki dukungan 

kuat, hanya komponen infrastruktur yang masih lemah kedepan perlu 

mendapatkan prioritas perbaikan. 

Motivasi petani melakukan alih fungsi lahan dari non sawit menjadi sawit 

secara umum adalah  motivasi ekonomi yaitu ingin mendapatkan penghasilan 

cukup untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin beragam, hasil ini 

sesuai dengan hasil penelitian Handoko Probo,bahwa alih fungsi lahan dilakukan 

karena masyarakat pemilik lahan menghadapi kesulitan  dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari dan  usia tanaman yang ada sudah tua yang 

produktivitasnya rendah, hal ini yang mendorong mereka melakukan   alih fungsi 

lahan dari  lahan  pertanian ke non pertanian.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Umi Pudji Astuti, 

dkk, bahwa petani memutuskan untuk melakukan alih fungsi lahan dari komoditas 

tanaman pangan menjadi kelapa sawit dengan nilai AHP 85,1%. Faktor yang 

mempengaruhi petani adalah pertimbangan ekonomis (58,4%), lingkungan 

(22,2%), dan teknis (19,4%), juga sejalan dengan hasil penelitian Priyono, bahwa 

factor ekonomi merupakan salah satu factor yang mendorong dilakukanya alih 

fungsi lahan, karena pendapatan hasil pertanian (terutama padi) masih jauh lebih 

rendah, kalah bersaing dengan yang lain (terutama non pertanian)seperti usaha 

industry dan perumahan. Usaha padi dianggap melelahkan (lama dan sulit, lebih-
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lebih jika ada hama/penyakit mengancam) dan harganya cenderung rendah saat 

panen (jaminan harga stabil tidak ada).Hal inilah yang mendorong mereka tertarik 

untuk melakukan alih fungsi lahan.  

 

5.KESIMPULAN  DAN SARAN 

Motif petani bervariasi, bagi mereka yang  memilih sebagian dikelola 

sendiri dan sebagian lagi disewakan ke perusahaan motivasinya adalah selain  

mengharapkan mereka bisa bekerja diperusahaan mendapatkan upah juga 

mendapatkan hasil dari sewa lahan  serta bagi hasil yang dijanjikan oleh 

perusahaan. Petani juga berpendapat sisa lahan yang masih ada (tidak disewakan) 

juga dialih fungsikan agar lebih produktif dan lebih menguntungkan karena selain 

disewakan  ke perusahaan, sisa yang  masih ada  juga dikelola sendiri. Petani yang  

menyerahkan sepenuhnya ke perusahaan proses keikutsertaan mereka melakukan 

alih fungsi lahan adalah ikut-ikutan tetangga, diajak oleh kepala desa, diajak oleh 

perusahaan yang berjanji dapat menambah penghasilan mereka. 

Hasil uji statistic menunjukkan bahwa kemampuan model untuk 

menjelaskan variasi dari probabilitas kejadian  variable dependen (alih fungsi 

lahan) bisa maksimum/ setinggi mungkin dengan nilai  R
2
McFadden   10,33 persen, 

sisanya ditentukan oleh variable lain yang tidak dievaluasi dalam  model 

penelitian  ini.  Hasil regresi menunjukkan koefisien variable Produksi 0,084 

dengan arah positif sesuai harapan dengan nilai konstanta 0,62, untuk mengetahui 

marginal efek dari peningkatan Produksi terhadap besarnya probabilitas nilai alih 

fungsi lahan dari non sawit menjadi sawit dimulai pada saat Produksi  bernilai  1 

ton ,  mengapa dimulai dari 1 ton alasannya adalah karena konstantanya adalah 

0,62 ton sehingga probabilitas distribusinya adalah sebesar  Z = 0,62+ (0,084)(1)  

akibatnya  P(Z ≤ 0,70 ) adalah 0,7580, dengan demikian jika terjadi kenaikan 

Produksi  dari 1 ton  ke 2 ton, distribusi Z menjadi 0,788 atau {(0,62+0,084(2)} 

akibatnya P(Z ≤0,788) adalah 0,7852, menunjukkan bahwa bila terjadi 

peningkatan Produksi 1 ton maka probabilitas petani untuk melakukan alih fungsi 

lahan dari non sawit menjadi sawit  naik sebesar  0,0 28 yaitu (0,7852 – 0,7580 ) 

atau  2,8  persen. 

Secara financial menurut kreteria penilaian investasi berdasarkan NPV 7 

%  tindakan petani melakukan alih fungsi lahan dari non sawit menjasi sawit  

adalah layak   karena NPV nya masih bernilai  positif sebesar Rp. 4.302.400,-

demikian juga  secara ekonomi adalah layak, karena apabila dilihat dari SDA  
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lahan yang tersedia besar, jenis tanah  nya cocok (Sawit dapat tumbuh dengan 

baik) dan cuaca mendukung, begitu juga apabila dilihat dari SDM dukungannya 

kuat juga karena hingga tahun 2017 jumlah petani sawit menjadi sebanyak 

128.251 KK  dan dukungan capital juga kuat.  

Oleh karena temuan dalam penelitian ini menyatakan dukungan 

infrastruktur (pelabuhan ekspor, jalan, listrik) yang masih relative lemah maka 

disarankan  kedepan dukungan infrastruktur yang masih lemah tersebut harus 

mendapatkan prioritas pembangunan yang lebih utama  agar menjadi lebih kuat. 
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ABSTRAK 

Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kemampuan pertumbuhan ekonomi 

mengurangi ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan pengangguran. Studi kasus 

dilakukan pada empat provinsi di Kalimantan dengan menggunakan metode regresi data 

panel selama sembilan tahun. Hasil studi menemukan bahwa ternyata pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh tetapi tidak signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, 

kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan.   

Kata Kunci:  Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan,      

Pengangguran. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan yang inklusif seharusnya dapat mengurangi masalah-

masalah ekonomi makro yang dihadapi suatu negara yaitu ketimpangan 

pendapatan, kemiskinan dan pengangguran. Menurut hipotesis U terbalik Kuznets 

(1955), pada tahap awal pembangunan, terutama pada tingkat pendapatan 

menengah, ketimpangan pendapatan akan tumbuh sampai titik balik tercapai, 

ketika distribusi pendapatan akan merata dan kemiskinan akan cepat menghilang 

di bawah pengaruh ukuran kue yang lebih besar dan distribusi yang lebih adil. 

Hipotesis Kuznets dikaitkan dengan migrasi penduduk dari pedesaan ke 

perkotaan. Piketty (2014) menjelaskan  gagasan Kuznets adalah bahwa 

ketimpangan pendapatan meningkat pada fase awal industrialisasi karena hanya 

sebagian kecil yang diuntungkan dari penciptaan kekayaan baru yang dibawa oleh 
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proses industrialisasi. Selanjutnya, paradigma fase pertumbuhan yang 

dikembangkan oleh W. Rostow (1960) mengasumsikan bahwa pada fase awal, di 

mana prakondisi dasar untuk pertumbuhan diciptakan, sangat sulit; tetapi setelah 

berbagai elemen selaras dan selesai, ekonomi akan dapat memulai lepas 

landasnya.  

Berdasarkan data pada Tabel 1 tersebut terlihat bahwa rata-rata selama 

sembilan tahun hanya Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki angka 

pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari nasional dan Kalimantan Timur memiliki 

pertumbuhan ekonomi paling rendah, walaupun sebenarnya selama sembilan 

tahun tersebut angka pertumbuhan ekonomi seluruh provinsi di Kalimantan terus 

mengalami peningkatan signifikan. Namun dari indikator lainnya, seluruh 

provinsi di Kalimantan mengalami fluktuasi dalam ketimpangan pendapatan, 

tingkat kemiskinan, dan pengangguran.  

 
Tabel 1. 

Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan,  

Kemiskinan, dan Pengangguran  Antar Provinsi di Kalimantan 

Rata-rata Tahun 2007-2015  
Provinsi % Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Indeks 

Gini 

Rasio 

% 

Penduduk 

Miskin 

% 

Pengangguran 

Terbuka 

Kalimantan Barat 5,49 0,36 9,29 4,81 

Kalimantan Tengah 6,48 0,32 7,03 3,99 

Kalimantan Selatan 5,45 0,36 5,44 5,47 

Kalimantan Timur 2,66 0,36 7,47 9,71 

     

Nasional 5,67 0,39 13,05 7,16 

      Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia Tahun 2008-2016 

              

Beberapa penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang 

cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat terhadap berkurangnya 

kemiskinan dan meratanya distribusi pendapatan. Jadi, ketika pertumbuhan 

ekonomi terjadi, dampaknya pada kemiskinan dan distribusi pendapatan tidak 

otomatis. Efisiensi pertumbuhan dalam hal pengurangan kemiskinan, serta 

keberlanjutannya dari waktu ke waktu tergantung pada tingkat ketimpangan. 
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Memang, sementara bukti empiris menunjukkan bahwa praktis tidak ada 

perbaikan ekonomi terjadi tanpa pertumbuhan, tergantung pada tingkat 

ketimpangan awal. Pertumbuhan dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan 

pendapatan untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa depan (Hassan, 2008). 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka studi ini bertujuan untuk menguji 

dan menganalisis sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan pengangguran antar provinsi di 

Kalimantan.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Penelitian Niyimbanira (2017) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi pada provinsi Mpumalanga di Afrika Selatan hanya mampu 

mengurangi kemiskinan tetapi tidak dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. 

Hal serupa ditemukan dari studi Wahiba (2014) di Tunisia selama periode 1984-

2011di mana pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan terhadap perdagangan telah 

menjadi faktor dalam memburuknya kondisi ketimpangan pendapatan di negara 

ini. Namun, sumber daya manusia dan pengembangan keuangan tampaknya telah 

berkontribusi pada pengentasan masalah ini.  

 Coll (2014) menguji tentang hubungan antara ketimpangan pendapatan di 

Meksiko yang divalidasi dengan hipotesis Kuznets. Kota-kota Meksiko dengan 

tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dari 0,42 (diukur dengan Gini) 

akan memiliki hubungan positif antara tingkat ketimpangan pendapatan dan 

kinerja pertumbuhan ekonomi, sementara tempat-tempat dengan tingkat 

ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi 0.45 akan memiliki hubungan negative. 

Studi Davtyan (2015) di Inggris, Amerika Serikat dan Kanada menunjukkan hasil 

bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah pada peningkatan ketimpangan 

pendapatan dalam kasus Inggris dan menurunnya ketimpangan pendapatan dalam 

kasus Amerika Serikat dan Kanada. Pengeluaran pemerintah mengarah pada 

penurunan ketimpangan pendapatan di Inggris tetapi peningkatannya di AS dan 

Kanada. Selain itu, belanja pemerintah mengurangi pertumbuhan melalui 

crowding out dan memperburuk kinerja fiskal di semua negara.  

Berdasarkan data panel provinsi, studi Le (2014) di Vietnam menemukan 

peran positif pertumbuhan dan perdagangan dalam pengurangan kemiskinan. 

Implikasi utamanya adalah bahwa pertumbuhan berkelanjutan diperlukan untuk 

mendukung strategi pengentasan kemiskinan, sementara Fosu (2010) dengan studi 
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cross section menemukan bahwa responsivitas kemiskinan terhadap pendapatan 

adalah menurunnya fungsi ketimpangan pendapatan di negara-negara Afrika.  

 Hukum Okun (1963) adalah model ekonomi yang mencerminkan 

hubungan antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Dia memeriksa 

pertumbuhan dan angka pengangguran untuk ekonomi AS, menemukan bahwa 

tingkat pengangguran turun pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil 

tinggi, sedangkan tingkat pengangguran telah meningkat pada tahun-tahun ketika 

tingkat pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan negatif. Lin (2008) dengan 

menggunakan pendekatan parameter smooth-time-varying dalam studi mereka 

tentang ekonomi AS menemukan koefisien Okun untuk AS negatif dan karenanya 

Hukum Okun dijamin. Villaverde dan Maza (2009) menggunakan analisis data 

panel untuk Spanyol dan tujuh belas wilayah untuk menguji koefisien Okun 

menggunakan data dari 1980 hingga 2004 setiap tahunnya. Temuan menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang berlawanan antara pengangguran dan output di banyak 

daerah dan di seluruh negara.  

 Berdasarkan landasan teori dan kajian empiris tentang pengaruh 

pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, kemiskinan dan 

pengangguran maka kerangka konseptual dalam studi ini dapat di rumuskan 

sebagai berikut: 

 

 

 

\] 

 

 

Gambar 1. 

Kerangka Konseptual 

 

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut maka hiopotesis yang akan diuji dalam 

studi ini adalah  

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan  

pendapatan antar provinsi di Kalimantan 

2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan antar 

provinsi di Kalimantan 

3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran 

antar provinsi di Kalimantan 

Pertumbuhan Ekonomi (X) Ketimpangan Pendapatan (Y1)  

Kemiskinan (Y2)  

Pengangguran (Y3)  

Pertumbuhan Ekonomi (X) 

Pertumbuhan Ekonomi  (X) 

H1 

H2 

H3 
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3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari publikasi 

Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data panel yang merupakan kombinasi data 

cross section dari empat provinsi di Kalimantan dan data time series dari tahun 

2007-2015 sehingga jumlah observasi menjadi 36. Provinsi yang menjadi objek 

penelitian yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi 

Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Provinsi 

Kalimantan Utara tidak menjadi objek penelitian karena data tersedia baru dimulai 

tahun 2012.   

Variabel bebas dalam studi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang 

dihitung dari perubahan nilai PDRB dari tahun ke tahun dan dinyatakan dalam 

persen. Variabel terikat dalam studi ini terdiri dari ketimpangan pendapatan, 

kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan pendapatan yaitu suatu ukuran 

ketidakmerataan pendapatan penduduk yang di ukur dengan indeks Gini rasio 

dengan nilai berkisar dari 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketimpangan 

sempurna). Artinya semakin mendekati 1 atau semakin tinggi indeks Gini rasio 

maka ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin 

mendekati 0 atau semakin rendah indeks gini rasio maka semakin merata pula 

distribusi pendapatan. Tingkat kemiskinan adalah jumlah persentase penduduk 

miskin disuatu daerah yang merupakan persentase penduduk yang berada dibawah 

Garis Kemiskinan (GK). Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan rasio antara 

jumlah penganggur dengan angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen 

Model analisis yang di gunakan dalam studi ini adalah 

Y1 = β0 + β1X 

Y2 = β0 + β2X 

Y3 = β0 + β3X 

 Keterangan : 

X  = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 

Y1  = Ketimpangan Pendapatan 

Y2 = Tingkat Kemiskinan 

Y3  = Tingkat Pengangguran 

β0  = Konstanta 

β1  = Koefisien 

Untuk mendapatkan model persamaan terbaik akan digunakan beberapa 

uji, yaitu uji Chow, uji Hausman dan uji  Langrange Multiplier. Selanjutnya akan 
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dilakukan uji parsial t untk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat dan uji 

koefisien determinasi (R
2
) untuk  mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

 

4. HASIL DAN DISKUSI  

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan  

Berdasarkan hasil uji statistic yang terlihat pada Tabel 2, pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan , 

artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak secara langsung mengurangi 

ketimpangan pendapatan antar provinsi di Kalimantan. Hal ini sesuai dengan studi 

empiris yang telah dilakukan oleh Niyimbanira (2017), Wahiba (2014) dan Coll 

(2014). Banyak kasus di beberapa negara yang mengalami peningkatan 

pertumbuhan ekonomi namun diiringi juga dengan meningkatnya ketimpangan 

pendapatan.   

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah didorong oleh 

sektor tertentu yang dominan, baik itu sektor primer, sekunder atau tersier.  Sektor 

yang dominan akan menjadi sektor basis dan berpeluang untuk diekspor sebagai 

sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Secara sektoral, sektor tersier dan 

sekunder mengalami pertumbuhan yang pesat antar provinsi di Kalimantan, 

kecuali Kalimantan Timur yang masih mangandalkan pertambangan mendominasi 

pertumbuhan. Perbedaan sumber pertumbuhan atau struktur sektoral, serta laju 

pertumbuhan yang cenderung mengalami fluktuatif, sehingga menyebabkan 

pendapatan PDRB perkapita antar provinsi yang pada umumnya didominasi pada 

sektor yang bertumbuh yaitu sektor tersier. Hal ini menyebabkan ketimpangan 

pendapatan  yaitu PDRB perkapita sektor primer dan tersier cukup tinggi.  
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Tabel 2. 

Hasil Regresi Fixed Effect Pertumbuhan Ekonomi Terhdap  

Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan dan Pengangguran 
 

Variabel X  terhadap  Y1 

 

X terhadap Y2 X terhadap Y3 

 Coeeficient Probability Coeeficient Probability Coeeficient Probability 

       

C 0.310048 0.0000 6.333410 0.0000 3.809909     0.0002 

PE? 0.007452 0.0641 0.194214 0.3493 0.434906 0.0206* 

Fixed Effects 

(Cross)  

 

   

 

_KALBAR—C 0.005672  1.891713  -1.392812  

_KALTENG—C -0.038364  -0.558121  -2.638441  

_KALSEL—C 0.007115  -1.950766  -0.705705  

_KALTIM—C 0.025577  0.617175  4.736958  

Sumber : Data olahan , 

* = signikan pada α =5 % 

 

 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan 

Berdasarkan hasil uji statistik, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kemiskinan . Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

sudah dilakukan oleh Ferreira, Leite, dan Ravallion (2010) dan Zaman (2014) 

yang mengemukakan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi belum mampu 

mempengaruhi secara langsung dalam mengurangi kemiskinan.  Rata-rata dalam 

waktu 9 tahun angka kemiskinan di Kalimantan masih tinggi terutama kemiskinan 

di pedesaan di mana sektor yang paling dominan adalah sektor primer. Sementara 

sektor yang berkembang pesat dari tahun ke tahun adalah  sektor tersier. Hal ini 

menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi disuatu daerah yang didorong 

oleh pertumbuhan sektor primer belum mampu secara langsung menurunkan 

kemiskinan, khususnya di pedesaan yang memiliki  lebih banyak penduduk 

miskin.  

 

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran 

 Berdasarkan hasil uji statistik, diperoleh hasil bahwa pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran . Hal ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Kreishan (2011, 

Akram (2014) dan Misini (2017) dimana pertumbuhan ekonomi belum mampu 

mengurangi pengangguran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan selama 9 
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tahun pertumbuhan ekonomi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengangguran. Berdasarkan teori pertumbuhan neo klasik tradisional, 

pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yakni 

kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan 

investasi) dan penyempurnaan teknologi dengan demikian pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi tidak mampu di ikuti dengan produktivitas kualitas tenaga kerja, 

sehingga pengangguran juga meningkat.  

  

5. PENUTUP 

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan dalam 

mengurangi ketimpangan pendapatan. Sektor yang tumbuh pesat adalah sektor 

tersier sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar dalam perekonomian 

sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan dengan sektor lainnya. 

Pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh positif tetapi tidak  signifikan terhadap 

kemiskinan. Sektor tersier yang cenderung tumbuh cepat   umumnya berada di 

perkotaan sementara tingkat kemiskinan tertinggi berada di pedesaan yang 

ditunjang oleh sektor primer. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap pengangguran. Hal ini dikarenakan sektor yang tumbuh pesat 

adalah sektor tersier yang umumnya padat modal sehingga tidak dapat menyerap 

banyak tenaga kerja .  

 

6. REKOMENDASI 

Karena sebagian besar kemiskinan berada di pedesaan dengan sektor 

pertanian yang dominan, maka perlu dilakukan upaya mengarahkan sektor 

pertanian berbasis industri meskipun industri kecil menengah , serta digitalisasi 

pemasaran produk pertanian. 
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FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
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ABSTRAK    

          Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) terhadap Belanja Daerah  seta dampak flypaper effect pada Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. 

         Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda dengan data panel. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

berpengaruh dan signifikan terhadap belanja daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Barat. Selama periode penelitian tidak terjadi flypaper effect pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

       Pemerintah daerah harus lebih optimal dalam menggali potensi sumber daya 

yang ada pada setiap daerah agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 

sehingga akan mengurangi ketergantungan dana transfer dari pusat. 

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah dan Flypaper effect. 

 

1. PENDAHULUAN 

Peran pemerintah daerah diharapkan mampu untuk membiayai terhadap 

apa saja penyelenggaraan pemerintah daerahnya, oleh sebab itu pemerintah daerah 

masing – masing dituntut lebih aktif  lagi dalam mengelola dana penerimaam 

pemerintah. Otonomi daerah harus mampu untuk menggali sumber – sumber 

keuangan daerahnya sendiri dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerahnya. 
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Jadi ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin 

sehingga daerah harus menggali secara optimal potensi yang ada di daerahnya 

masing – masing. Perimbangan  keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah menggunakan prinsip kewenangan  dilimpahkan ke daerah 

maka uang untuk mengelola kewenangan harus juga dilimpahkan ke daerah 

tersebut, sehingga daerah mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri.            

Untuk pelaksanaan kewenangan terhadap pemerintah daerah maka 

pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana 

alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil 

(DBH), disamping itu ada sumber lain dari pendanaan sendiri yaitu Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Dalam proses penganggaran akan muncul fenomena Flypaper Effect  

merupakan kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon belanja 

lebih banyak dengan menggunakan Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kepentingan 

belanja/pengeluaran  daerah  tanpa menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Menurut Trunbull (1992) menyatakan bahwa fenomena flypaper effect membawa 

implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah 

yang lebih besar dari pada penerimaan transfer itu sendiri. 

Pontianak  sedangkan yang paling rendah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Melawi. Dengan semakin 

meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) maka akan semakin berkurang 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  yang akan 

diterima pemerintah daerah.  

Dengan demikian ketergantungan  Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat masih tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Pemerintah 

daerah masih mengharapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) untuk pembangunannya. Ada beberapa Kabupaten saja yang 

setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten 

ketapang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Melawi dan kabupaten Kayong 

Utara. Dana alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 yang tertinggi kontribusinya pada 

Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten 

Sintang dan Kabupaten Melawi sedangkan yang teredah pada Kota Pontianak dan 

Kota Singkawang. Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK)  terhadap pembiayaan 
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belanja daerah masih sangat besar. Ketergantungan transfer dari pemerintah pusat 

terhadap pemerintah daerah masih sangat besar. 

Pendapatan lain – lain ini memang tidak begitu besar tetapi mampu untuk 

membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan daerah.Kalau dilihat data  Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dan Belanja Daerah  di Provinsi Kalimantan Barat  selama tahun 2010 

2014 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dana Alokasi Umum (DAU)   yang 

paling besar dalam membiayai belanja daerah, kemudian diikuti oleh Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau dilihat dari 

kondisi tersebut bearti Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat masih 

sangat mengandalkan penerimaan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK), hal ini akan berdampak pada pemerintah daerah 

yang tidak berusaha maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Jika Pemerintah daerah masih mengandalkan dana dari pusat maka 

dampaknya adalah daerah tidak akan berusaha secara maksimal dalam upaya 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berdasar data maka penelitian ini akan menguji dan menganalisis 

pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Barat dan dampak flypaper effect pada DAU, DAK dan PAD 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Belanja Daerah 

Pengeluaran pemerintah bisa mencerminkan biaya yang dikeluarkan 

pemerintah guna melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Pemerintah telah 

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Menurut Idris (2016) 

menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan 

sifatnya antara lain : 

1. Pengeluaran Negara yang bersifat self-liquidating ( yang mampu 

memberikan keuntungan), yakni pengeluaran Negara berupa pemberian 

jasa kepada masyarakat sehingga akan mendapat pembayaran kembali dari 

masyarakat dari barang/jasa yang diberikan. 
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2. Pengeluaran Negara yang bersifat reproduktif yaitu pengeluaran Negara 

yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha dan meningkatkan 

penghasilannya. 

3. Pengeluaran uang Negara yang tidak produktif misalnya pengeluaran 

untuk membuat monument yang tidak menghasilkan pemasukan kembali. 

4. Pengeluaran untuk penghematan masa mendatang. 

5. Pengeluaran dalam rangka pemberian subsidi. 

 

Besarnya peranan pemerintah hal ini disebabkan pemerintah harus 

mengatur dalam hal hubungan  yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan 

peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan 

daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancer yang merupakan kewajiban daerah dalam satu 

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. 

belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu 

periode anggaran. 

Menurut Darise (2008) menyatakan bahwa untuk memudahkan penilaian 

kewajaran biaya suatu program atau kegiatan belanja diklasifikasikan menjadi dua 

bagian yaitu : 

1. Belanja tidak langsung 

Merupakan belanja yang penganggarannya yang tidak dipengaruhi secara 

langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung 

merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran 

sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik 

kepada pegawai yang bersifat tetap ( pembayaran gaji dan tunjangan ) dan 

atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang diperlukan secara 

periodik. 

2. Belanja langsung 

Merupakan belanja yang penganggarannya dipengaruhi secara langsung oleh 

adanya program atau kegiatan. 

Menurut Adolf Wagner dalam Idris menyatakan bahwa Pengeluaran 

pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi 

ini oleh Wagner disebut dengan hokum selalu meningkatkan peranan pemerintah. 

Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan 

kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan.  
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2.2. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 

Dana alokasi Umum ( DAU ) yang diberikan kepada semua Kabupaten 

dan Kota yang bertujuan untuk  didistribusikan berdasarkan pada prinsip – prinsip 

tertentu secara umum daerah miskin dan terbelakang yang harus menerima lebih 

banyak dari pada daerah yang kaya, Dengan kata lain tujuan Dana Alokasi Umum 

( DAU ) adalah dalam rangka pemerataan dan penyediaan pelayanan publik. 

Penggunaan Dana Alokasi Umum ( DAU ) ditetapkan oleh pemerintah 

daerah Untuk dapat jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah 

dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat serta menjadi satu 

kesatuan dengan penerimaan APBD. Dana alokasi Umum  (DAU) digunakan 

untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah. Menurut Pipin 

Syarifin dan dedeh Jubaedah menyatakan bahwa Dana alokasi Umum ( DAU 

)adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi.  

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001) menyatakan bahwa Dana 

Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan daerah kabupaten ditetapkan 

masing-masing 10 % dan 90 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) .  

Menurut Warta menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah 

dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemapuan keungan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi, berperan dalam mengurangi tingkat kesenjangan antar 

daerah ( horizontal fiscal imbanlance ).  

Menurut Kuncoro dalam Ristiardani menyatakan bahwa pendistribusian 

Dana alokasi Umum (DAU) ditentukan berdasarkan formula baku yang telah 

ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip penentuan Dana Alokasi 

Umum (DAU) secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan 

terbelakang harus menerima lebih besar dari pada daerah kaya.  

Dana Alokasi Umum (DAU) bagi masing-masing Provinsi dan Kabupaten 

dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 

seluruh bobot daerah dengan bobot seluruh daerah diseluruh Indonesia. 

Menurut  Wijaya, Dana Alokasi Umum ( DAU ) bertujuan untuk 

pemerataan kemampuan daerah termasuk jaminan kesinambungan 

penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar 
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kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum 

APBN. Dana Alokasi Umum ( DAU ) digunakan untuk membiayai kebutuhan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang penggunaannya di 

tetapkan oleh daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan 

oleh menteri keuangan melalui ditjen anggaran secara berkala dari total Dana 

Alokasi Umum (DAU) perdaerah.   

 

2.3.  Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 

Menurut Wijaya ( 2005 ) menyatakan bahwa Dana Alokasi khusus (DAK) 

digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan sarana dan 

prasarana fisik dengan umur ekonomis panjang yaitu tiga tahun, Dana Alokasi 

Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBD yang sangat berguna untuk 

membiayai kebutuhan khusus pada daerah tertentu. Adapun kebutuhan khusus 

dapat diartikan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan 

rumus atau komitmen atau prioritas Nasional.  

Jadi Dana alokasi Khusus (DAK) ditetapkan berdasarkan kreteria umum, 

kreteria khusus dan Kreteria teknis. Pembiayaan kegiatan tidak semua 

dialokasikan dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) akan tetapi daerah wajib untuk 

menyediakan dana sekurang – kurangnya 10 % dari Dana alokasi Khusus ( DAK ) 

yang dialokasikan dari APBD yang disebut dengan istilah dana pendamping.   

Menurut Pipin Syarifin Dan Dedah Jubaedah menyatakan bahwa Dana Alokasi 

Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. 

Menurut Wijaya menyatakan bahwa biaya administrasi biaya penyiapan 

proyek fisik, biaya penelitian pegawai daerah dan lain-lain biaya umum yang 

sejenis tidak dapat dibiayai oleh dana alokasi umum. 

Arah kebijaksanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai 

kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang merupakan prioritas kewenangan 

pemerintah daerah sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan 

kewenangan dan tanggung jawab daerah kearah pemenuhan kebutuhan khusus. 
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2.4. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun tujuan 

tersebut adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan 

Pendapatan asli Daerah (PAD) selalu diupayakan mengingat hal tersebut adalah 

merupakan penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah. 

Menurut Atep Adya Barata (2004) menyatakan bahwa pendapatan daerah 

adalah semua  hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas 

daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan 

yang menjadi hak pemerintah daerah. 

Menurut Widjaja (2002) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil 

perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah seperti laba, 

deviden dan penjualan saham milik daerah, serta pinjaman lain – lain. 

Pajak daerah berfungsi sebagai sumber keuangan daerah selain itu juga 

sebagai instrumen pemerintah daerah dalam menjalankan peran pemerintah antara 

lain dalam hal pemerataan pendapatan, stabilitatif dan alokatif. 

 

2.5. Flypaper Effect 

Flypaper Effect membawa implikasi  bahwa transfer akan mengakibatkan 

belanja daerah yang lebih besar dari penerimaan transfer itu sendiri. Menurut 

Gorodnichenko (2001) menyatakan bahwa fonomena flypaper effect dapat terjadi 

dalam dua versi yaitu : 

- Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah 

yang berlebihan. 

- Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi 

dari pada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. 

Pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat melalui efek 

harga, bantuan bersyarat antara lain transfer penyeimbang tidak terbatas yang 

akan menurunkan harga barang publik. Bantuan bersyarat berasosiasi dengan 
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pergeseran garis anggaran maka konsekuensinya konsumsi barang publik 

mengalami peningkatan. Pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat 

tergantung sensitivitas silangnya.  

Keseimbangan masyarakat setelah menerima transfer akan menunjukan 

adanya kenaikan pada penerimaan pajak daerah dan juga kenaikan konsumsi 

barang publik, hal ini bearti transfer meningkatkat pengeluaran konsumsi barang 

publik tetapi tidak menjadi substitute bagi pajak daerah fonomena ini disebut 

sebagai flypaper effect.  

 

3. METODE PENELITIAN 

 Bentuk penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu 

penelitian yang  menggambarkan dan menjelaskan pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap  variable-variabel dependen. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari publikasi DJPK, BPS Provinsi Kalimantan Barat, Badan Keuangan 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat serta instansi lain yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini.  Data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan dari 

data time series dan data cross section. Kemudian data diolah dengan computer 

melalui program software economic views ( E-views 9 ). 

3.1.  Variabel Penelitian 

3.1.1. Variabel Terikat ( Dependent Variabel ) 

Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Belanja Daerah. 

3.1.2. Variabel Bebas ( Independent variabel ) 

Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Dana alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD).  

3.2. Metode Analisis 

1. Data Panel 

Data Panel adalah gabungan dari data time series dan data cross 

section. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan 

variable-variabel cross section maupun time series. Dalam penelitian 

ini yang menjadi data time series adalah kurun waktu dari tahun 2010 

sampai dengan tahun 2014, sedangkan data cross section adalah data 
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Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 14 

Kabupaten/Kota.   

2. Regresi Linier Berganda / Regesi Linier Multipel 

Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

        Y = b0  +  b1x1  +   b2x2  +   b3x3 +   e 

3.3. Uji Statistika 

a. Uji t 

b. Uji F 

c. Koefisien Determinasi ( R
2
 ) 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Regresi linier Berganda / Regresi Linier Multipel 

Berdasarkan  hasil yang diperoleh dari Regresi maka didapat hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 

Hasil Estimasi Regresi linier Berganda 

Variabel Coefficient Prob. 

C 3,090827 0,0251 

Dana Alokasi Umum (DAU) 0,186746 0,0024 

Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,048230 0,0071 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 0,681455 0,0000 

 

Persamaan Regresi adalah sebagai berikut : 

 Y  =  3,090827  +  0,186746 X1  +  0,048230  X2  +  0,681455  X3  

Hasil regresi Linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Konstanta ( C ) 

Nilai koefisien Konstanta ( C ) sebesar 3,090827 nilai tersebut dapat 

diartikan bahwa jika Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi Khusus 
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( DAK ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) tidak mengalami perubahan 

maka Belanja Daerah sebesar 3,090827 %. 

b. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 

Nilai koefisien Dana alokasi Umum ( DAU ) sebesar 0,18674 artinya jika 

Dana Alokasi Umum ( DAU ) mengalami kenaikan satu persen maka 

Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,186746 persen dengan asumsi 

Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan Pendapatan asli Daerah ( PAD ) tetap. 

c. Dana Alokasi Khusus ( DAK ) 

Nilai koefisien Dana Alokasi Khusus ( DAK ) sebesar 0,048230 artinya 

jika Dana Alokasi Khusus ( DAK ) mengalami kenaikan satu persen maka 

Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,048230 persen dengan asumsi 

Dana Alokasi Umum ( DAU ) tetap. 

d. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sebesar 0,681455 artinya 

jika Pendapatan asli Daerah ( PAD ) satu persen maka Belanja Daerah 

akan meningkat sebesar 0,681455 persen dengan asumsi Dana Alokasi 

Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi khusus ( DAK ) tetap. 

 

4.1.2. Uji Statistika 

Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah Dana Alokasi Umum 

(DAU ), Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan Pendapatan asli Daerah ( PAD ) 

masing – masing berpengaruh terhadap Belanja daerah. Berikut ini data tentang 

hasil perhitungan uji t sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Uji t 

Variabel t-Statistic Prob. Keputusan 

Dana alokasi Umum (DAU) 3,192986 0,0024 Signifikan 

Dana alokasi Khusus (DAK) 2,802367 0,0071 Signifikan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 4,708423 0,0000 Signifikan 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Dana Alokasi Umum ( DAU ) 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi 

Umum ( DAU ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan asumsi 

Dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) tetap.  

b. Dana alokasi Khusus ( DAK ) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Dana Alokasi 

Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dengan asumsi Dana 

Alokasi Umum ( DAU ) dan Pendaptan Asli Daerah ( PAD ) tetap. 

c. Pendapatan asli daerah ( PAD ) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa Pendapatan 

Asli Daerah ( PAD ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan asumsi 

Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK) tetap. 

 

Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah Dana alokasi Umum ( DAU ), 

dana Alokasi Khusus ( DAK ) dan Pendapatan Asli daerah ( PAD ) berpengaruh 

secara simultan atau serempak terhadap Belanja daerah. Berdasarkan hasil 

perhitungan didapat nilai F-Statistic sebesar 123,3056 dengan probability sebesar 

0,000000. Hal ini bearti bahwa Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi 

Khusus ( DAK ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota 

di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Uji koefisien Diterminasi ( R
2
 ) 

Untuk mengukur besarnya kontribusi dari variabel bebas terhadap naik  

turunnya variabel terikat. Hasil nilai koefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,973839 

artinya sebesar 97,3839 % dari variabel Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana 

Alokasi Khusus ( DAK ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) mampu 

menjelaskan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Kalimantan Barat, sisanya 2,6161 % dipengaruhi oleh variable lain diluar 

penelitian ini. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Dana Alokasi Umum ( DAU ) terhadap Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum 

(DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini Dana Alokasi 

Umum (DAU) adalah merupakan dana yang di transfer oleh pemerintah pusat 

yang harus digunakan daerah untuk pemerataan keuangan daerah dalam 

membiayai pembelanjaan daerah dalam pelaksanan desentralisasi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Prakosa (2004) yaitu DAU 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum 

(DAU) merupakan sumber penerimaan yang paling besar terhadap daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.Besarnya Dana Alokasi Umum 

(DAU) untuk Kabupaten/Kota setiap tahunnya mengalami peningkatan, rata-rata 

Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertinggi di Kabupaten Ketapang dan 

Kabupaten Sintang dan yang terendah Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten 

Sekadau. 

Adapun Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan sebagai pembiayaan 

dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan serta pelayanan dasar 

umum. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan daerah terhadap transfer dana 

dari pusat masih sangat tinggi. Dalam hal ini ketergantungan terhadap pusat harus 

segera dikurangi sehingga desentralisasi akan dapat terwujud. Seharusnya 

pemerintah daerah harus bisa menggali potensi yang ada didaerahnya terutama 

menggali dan mengelola sumber daya alam yang berlimpah sehingga 

ketergantungan terhadap pusat dapat dikurangi. 

 

4.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus ( DAK ) terhadap belanja Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 

dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat. Dengan meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) maka belanja daerah 

juga akan meningkat. penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Listiorini 

bahwa Dana alokasi Khusus tidak berpengaruh  signifikan terhadap belanja daerah 

Kabupaten/Kota Sumatra Utara. 
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Rata-rata Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi di Kabupaten Ketapang, 

Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sintang sedangkan yang terendah di Kota 

Pontianak.  Hal ini bearti daerah Kabupaten/Kota masih mengharapkan dana yang 

bersumber dari pusat.  

 

4.2.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terhadap Belanja Daerah       

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantann Barat. 

Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa Pendapatan asli Daerah (PAD) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini bearti setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) akan meningkatkan belanja daerah Kabupaten.Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat. Dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) maka 

akan dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai 

pelaksanaan program kegiatan. 

Rata – Rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi adalah Kota 

Pontianak dan yang terendah adalah Kabupaten Melawi dan Kabupaten kayong 

Utara. Kota Pontianak  yang memiliki PAD yang paling tinggi karena salah satu 

sumber yang terbesar adalah pajak daerah yang terdiri dari tiga sektor yang paling 

besar kontribusinya yaitu sector perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

pengangkutan dan komunikasi dan sector bangunan, tiga sektor  ini yang banyak 

kontribusinya bagi pajak daerah. 

Kalau ketiga sektor ini meningkat maka akan mengakibatkan pajak daerah 

juga akan meningkat. Sedangkan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terendah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kayong Utara, hal ini dikarenakan 

ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber daya alam yang ada 

di daerahnya masing – masing sehingga potensi yang ada di daerah tersebut dapat 

digali dengan maksimal. 

 

4.2.4. Dampak flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi   Khusus ( DAK ) dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.      

 Flypaper Effect dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana belanja  

daerah lebih banyak bertumpu pada dana transfer dari pada Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sehingga akan terjadi suatu pemborosan dalam belanja daerah. 
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Dengan semakin meningkatnya belanja daerah serta peningkatan pendapatan 

masyarakat maka mengakibatkan meningkatnya jumlah pajak daerah didapat dari 

masyarakat yang membayar pajak.  

 Berdasarkan hasil penelitian dimana koefisien Dana Alokasi Umum 

(DAU)  sebesar 0,186746, koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 

0,048230 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,681455 maka dapat 

disimpulkan bahwa koefisien PAD lebih besar dari DAU dan DAK dan 

berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah maka dapat diartikan bahwa 

flypaper effect pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat tidak terjadi. 

 Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Barat dalam merealisasikan terhadap belanja daerah lebih besar 

karena terjadi peningkatan PAD dari pada terjadi peningkatan dana transfer dari 

pusat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pramuka hasilnya tidak terjadi flypaper 

effect pada Kabupaten/Kota di Jawa. 

 Di Provinsi Kalimantan Barat tidak terjadi flypaper effect hal ini 

disebabkan ketika terjadi kenaikkan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

maka akan berpengaruh terhadap naiknya alokasi belanja pemerintah daerah dan 

kenaikan  masing - masing  dana transfer  ( DAU dan DAK ) terhadap kenaikkan 

belanja daerah. Karena tidak terjadinya flypaper effect pada kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Barat maka pemerintah daerah dapat lebih mandiri dan 

berkreasi dalam menggali dan menciptakan pendapatan melalui potensi yang ada 

di masing – masing daerah. 

 Belanja daerah dapat berupa pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan 

sarana pendidikan dan kesehatan serta sarana pertanian dan perikanan yang dapat 

meningkatkan perekonomian suatu daerah sehingga pemerintah daerah dapat 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

 

5. KESIMPULAN 

 Dana Alokasi Umum ( DAU ) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap 

belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini dikarenakan 

Dana Alokasi Umum (DAU) dana transfer dari pusat yang harus digunakan 

daerah untuk pemerataan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. 

Dana Alokasi Khusus ( DAK ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini merupakan 
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bantuan dari pusat untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Pendapatan Asli Daerah ( 

PAD ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini dikarenakan dengan 

semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD )  maka akan 

meningkatkan kemandirian suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan program 

kegiatan.  

 Tidak terjadinya flypaper effect Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat, hal ini disebabkan pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemerintah daerah lebih berkreasi 

dalam menggali potensi yang ada di daerahnya. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh dependency ratio muda, 

dependency ratio tua dan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita terhadap tabungan 

di Indonesia. Menggunakan metode analisis regresi berganda untuk menguji data panel 

(2000-2016) pada 33 provinsi di Indonesia (561 observasi). Hasil penelitian menunjukkan 

variabel dependency ratio muda dan dependency ratio tua berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap tabungan. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Per kapita 

berpengaruh positif dan singnifikan mempengaruhi tabungan di Indonesia. Kondisi ini 

segaligus membuktikan banhwa dependency ratio muda dan dependency ratio tua 

merupakan beban bagi pembangunan, karena negara harus membiayai penduduk yang 

berada pada usia tidak produktif. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk menekan angka 

kelahiran guna menurunkan dependency ratio muda, serta peningkatan kualitas kesehatan 

agar penduduk yang berada pada usia tua bisa menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.   

Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Dependency Ratio, Pengangguran. 

 

1. PENDAHULUAN 

Hipotesis siklus hidup (Modigliani, 1970) berkontribusi besar untuk 

menetapkan argumen dari penelitian ini. Seperti yang dikemukakan oleh 

Modigliani (1970), individu merencanakan konsumsi mereka dan cenderung 

menabung untuk hidup mereka setelah pensiun untuk mengkonsumsi secara 

merata seumur hidup mereka karena seiap orang ingin kehidupan yang stabil. 

Terutama karena permintaan tenaga kerja tidak stabil dari waktu ke waktu, 

individu cenderung untuk menyimpan untuk menjalani hidup yang lebih stabil 

                                                             
* Email : jumhurie@yahoo.com 
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setelah pensiun. Dengan demikian, rasio ketergantungan usia tua yang lebih 

tinggi menunjukkan proporsi yang lebih besar populasi tanpa penghasilan yang 

stabil dan tingkat tabungan yang lebih rendah.  

Dampak demografi pada tabungan tidak dapat disangkal. Hal ini bisa 

dilihat melalui partisipasi penduduk di pasar tenaga kerja. Peningkatan proporsi 

lansia maupun penduduk muda di masyarakat mencerminkan tingkat 

ketergantungan yang lebih tinggi, yang berarti bahwa orang yang terlibat dalam 

pasar tenaga kerja harus menyediakan kebutuhan konsumsi dan perewatan 

kesehatan yang lebih banyak (Tamu & McDonald, 2001). Selain itu, Chinn dan 

Prasad (2003) menyatakan bahwa demografi mempengaruhi tabungan dimana 

semakin tinggi proporsi lansia dan usia muda, semakin besar tekanan pada 

populasi yang produktif dan menyebabkan semakin rendah tabungan. 

Secara historis, telah banyak penelitian yang mengeksplorasi hubungan 

antara faktor demografi dengan tabungan. Coale dan Hoover (1958) telah menguji 

hubungan angka ketergantungan pemuda dengan tabungan dan menyimpulkan 

bahwa rasio yang lebih tinggi dari pemuda dalam distribusi populasi akan 

menginduksi tingkat tabungan lebih rendah. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh 

Fry dan Mason (1982) dan Mason (1988) dalam penelitiannya menympulkan 

bahwa kehadiran anak-anak menginduksi rumah tangga untuk meningkatkan 

konsumsi dan mengurangi tabungan. Rasio ketergantungan anak-anak di negara-

negara Asia biasanya turun dengan penurunan angka kelahiran, dan diperkirakan 

akan terus menurun setidaknya selama 10 atau 15 tahun. Coale dan Hoover (1958) 

juga menyetujui bahwa tingkat tabungan dipengaruhi secara negatif oleh tingkat 

ketergantungan tinggi yang dikaitkan dengan kelahiran tinggi dan pertumbuhan 

usia penduduk yang tinggi. 

Sedangkan penelitian yang menyoroti rasio usia tua dilakukan oleh Heller 

dan Symansky (1997) yang menyoroti bahwa rasio usia tua dan ketergantungan 

anak telah berubah secara berbeda selama periode waktu yang berbeda karena 

telah berevolusi secara berbeda di masa lalu dan akan berevolusi secara berbeda di 

masa depan. literatur yang memfokuskan pada hubungan antara penuaan populasi 

dan tingkat simpanan telah dilakukan oleh (Guest (2006); Tobing (2011); 

Erlandsen & Nymoen (2008); dan Hock & Weil (2011)).  

Dewasa ini, hampir disemua negara ditemukan angka harapan hidup yang 

lebih panjang dan tingkat kelahiran yang lebih rendah. Tingginya angka harapan 

hidup menggambarkan rasio ketergantungan usia tua secara bertahap terus 
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meningkat. Higgins & Williamson (1997) dan Higgins (1998) menemukan bahwa 

rasio ketergantungan usia tua merupakan komponen penting yang mempengaruhi 

menurunnya tingkat tabungan, sehingga mereka menyimpulkan adanya korelasi 

negatif antara rasio ketergantungan usia tua dan tingkat tabungan. 

Sedangkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tabungan 

dilakukan oleh  (Bond et al (2010), Aghion dkk (2009). Teori pertumbuhan 

endogen (Barro dan Sala & Martin, 1995; dan Romer, 2006) menghubungkan 

produktivitas modal dari tabungan, menjelaskan hubungan positif antara 

pertumbuhan jangka panjang dan tingkat tabungan. Kemudian teori siklus untuk 

tabungan menjelaskan hubungan positif antara tabungan dan pertumbuhan 

pendapatan (Loayza et al, 2000). Maka, penting bagi pembuat kebijakan untuk 

mengetahui apa yang menentukan tingkat tabungan untuk merumuskan kebijakan 

yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Edwards (1996) menemukan 

bahwa tingkat pertumbuhan PDB merupakan penentu penting tabungan dan 

membahas kemungkinan hubungan dua arah. 

Beberapa penelitian telah menghasilkan pemahaman umum tentang 

pengaruh dependency ratio terhadap tabungan. Namun di Indonesia masih sangat 

sedikit penelitian dengan tema hubungan dependency ratio (muda maupun tua) 

terhadap tabungan. Selain itu, topik ini penting karena Indonesia sudah memasuki 

pase bonus demografi yang ditandai dengan rendahnya angka dependency ratio 

secara umum (dibawah 50 persen). Penelitian ini dilakukan di seluruh provinsi di 

Indonesia dengan menganalis bagaimana pengaruh dependency rasio yang telah 

berdampak pada tabungan yang dialami selama periode tahun 2000 - 2016.  

Berdasarkan penjelasan diatas tentang faktor yang memengaruhi tingat 

tabungan di Idonesia, maka penelitian ini akan menguji dan menganalisis 

pengaruh Dependency ratio muda, dependency ratio tua dan peroduk domestic 

bruto perkapita terhadap tabungan di Indonesia tahun 2000-2016. Makalah ini 

selanjutnya pada bagian 2 menyajikan kalian liteatur, pada bagian 3 menyajikan 

metodologi penelitian yang digunakan pada bagian 4 menyajikan hasil penelitian 

dan pembahasan, dan pada bagian 5 menyajikan kesimpulan. 
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2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Tinjauan Teoritis 

Studi teoritis dan empiris yang dilakukan pada perilaku tabungan di negara 

berkembang telah mengidentifikasi variabel seperti tingkat bunga riil dan 

beberapa ukuran arus masuk modal (atau tabungan asing) sebagai variabel penting 

yang menentukan tabungan domestik (Arrieta, 1988). Selain faktor-faktor penentu 

yang disebutkan di atas, beberapa penelitian juga memasukkan variabel 

demografi, pertumbuhan ekonomi dan hambatan pasar kerja (pengangguan) ke 

dalam model untuk menginvestigasi pengaruhnya terhadap tabungan dalam 

negeri.  

 

2.2. Pengaruh Dependency Ratio Muda Terhadap Tabungan 

Rasio ketergantungan didefinisikan sebagai jumlah orang di bawah usia 15 

dan di atas 65 pada populasi sebagai rasio populasi usia kerja (usia 15-64). 

Eastwood, et al, (2012), telah menghasilkan rekonstruksi transisi menjadi tiga 

tahap yaitu fase pertama dimulai dengan peningkatan rasio ketergantungan karena 

ketergantungan usia muda (bagian yang terdiri dari usia 0-14) meningkat. Ini 

biasanya membutuhkan waktu sekitar 25 tahun untuk melewatinya.  Pada fase 

kedua, rasio ketergantungan menurun karena ketergantungan usia muda turun. Hal 

ini karena generasi besar anak yang lahir dalam jeda waktu antara turunnya angka 

kematian dan turunnya angka kelahiran telah tumbuh dan generasi berikut jauh 

lebih kecil karena tingkat kelahiran yang menurun. Fase ini jauh lebih lama dari 

fase pertama dan biasanya memakan waktu sekitar 40 tahun untuk 

menyelesaikannya. Tahap ketiga terjadi ketika generasi besar dari tahap pertama 

telah pensiun dan oleh karena itu meningkatkan rasio ketergantungan melalui 

peningkatan ketergantungan usia tua fase ini diperkirakan memakan waktu sekitar 

50 tahun untuk menyelesaikan (Eastwood, et al, 2012). 

Lee et al. (2000) menganalisis efek transisi demografi pada tabungan di 

Taiwan.  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat tabungan meningkat 

ketika rasio ketergantungan total menurun. Penelitian ini juga berhasil 

menemukan bahwa efek dari peningkatan angka harapan hidup dan penurunan 

angka kematian adalah ambigu karena orang hidup lebih lama, tetapi juga bekerja 

lebih lama karena kenaikan usia pensiun, menyebabkan efek berlawanan pada 

rasio ketergantungan usia tua, dan, akibatnya, pada tabungan. Selanjutnya 
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(Athukorala & Tsai, 2003) melakukan penelitian di negara yang saman periode 

1952-1999 memperoleh kesimpulan yang konsisten dengan hasil penelitian 

sebelumnya. Penelitian selanjutnya menggunakan model siklus hidup 

menggunakan tingkat tabungan agregat nasional, tingkat pertumbuhan 

pendapatan dan rasio ketergantungan pemuda menemukan hubungan negatif 

antara rasio ketergantungan pemuda dengan tabungan (Taylor & Williamson, 

1994). Rasio ketergantungan tinggi sering dikaitkan dengan tabungan rendah. 

Higgins (1998) membuktikannya dengan menggunakan analisis deret waktu dan 

regresi panel efek tetap pada sampel dari 100 negara untuk periode antara tahun 

1950-1989. 

H1: Dependency Ratio Muda berpengaruh negative terhadap tabungan 

 

2.3. Pengaruh Dependency Ratio Tua Terhadap Tabungan 

Dampak rasio ketergantungan pada tabungan tidak dapat disangkal, yang 

sebagian besar tercermin melalui partisipasi penduduk di pasar tenaga kerja. 

Peningkatan proporsi lansia di masyarakat mengarah ke tingkat ketergantungan 

yang lebih tinggi, yang berarti bahwa orang yang terlibat dalam pasar tenaga 

kerja akan perlu untuk memastikan konsumsi lansia, yang agak besar karena 

kebutuhan pengeluaran perawatan kesehatan (Tamu & McDonald, 2001). Selain 

itu, Chinn dan Prasad (2003) menyimpulkan bahwa rasio ketergantungan 

mempengaruhi tabungan, semakin tinggi proporsi lansia dan penduduk usia 

muda, semakin besar tekanan pada populasi produktif dan semakin rendah 

tabungan. 

Tamu dan McDonald (2001) menghitung tabungan nasional yang optimal 

untuk Jepang dan Australia untuk periode 1990-2050 menggunakan model 

Perwakilan-agen ekonomi terbuka kecil. Para penulis menyimpulkan bahwa untuk 

negara yang sudah menghadapi masalah populasi yang menua dengan cepat, 

seperti halnya Jepang, tabungan berkurang, sedangkan untuk Australia, di mana 

populasi yang menua diperkirakan akan terjadi tetapi pada tingkat yang rendah 

atau tidak signifikan mempengarui tabungan.  

Sebuah penelitian yang dilakukan di Australia dan Kanada menunjukkan 

bahwa peningkatan pendapatan adalah penentu paling penting dari peningkatan 

tingkat tabungan selama periode 1871-1988 (Kanada) dan 1864-1988 (Australia), 

tetapi peningkatan proporsi penduduk usia kerja juga ditemukan secara positif 

mempengaruhi tingkat tabungan di Kanada, sedangkan hasil untuk Australia 
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ambigu. Hasilnya diperoleh dengan menerapkan pendekatan ekonometrik ko-

integrasi, kerangka waktu dibagi menjadi empat periode yang diekspresikan oleh 

variabel dummy (Wilson, 2000). 

Studi lain yang dilakukan Kim dan Lee (2008), yang menganalisis 

negara-negara G-7 (AS, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Kanada dan Jepang) 

selama periode 1979-2001. Mereka memodelkan sampel yang terdiri dari negara-

negara G-7 untuk menganalisis pengaruh struktur usia pada tabungan swasta dan 

publik secara terpisah. Mereka menemukan bahwa semakin tinggi rasio 

ketergantungan-semakin rendah tingkat tabungan, efek negatif menjadi lebih 

jelas dalam kasus tingkat tabungan publik karena pengeluaran pensiun dan 

perawatan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bloom dkk. (2007) 

mempelajari apakah kehadiran sistem jaminan sosial berdampak pada tingkat 

tabungan dan intensitasnya dalam konteks harapan hidup yang meningkat untuk 

panel dari 57 negara yang dianalisis selama periode 1960 - 2000. Para penulis 

melaporkan bahwa tingkat tabungan meningkat ketika harapan hidup meningkat, 

tetapi besarnya peningkatan sangat tergantung pada keberadaan sistem pensiun dan 

insentif pensiun (Bloom et al., 2007). 

H2: Dependency Ratio Tua berpengaruh negative terhadap tabungan 

 

2.4. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Tabungan 

Teori pertumbuhan endogen (Barro dan Sala & Martin, 1995; dan Romer, 

2006) menghubungkan produktivitas modal dari tabungan, menjelaskan hubungan 

positif antara pertumbuhan jangka panjang dan tingkat tabungan. Kemudian teori 

siklus untuk tabungan menjelaskan hubungan positif antara tabungan dan 

pertumbuhan pendapatan (Loayza et al, 2000). Maka, penting bagi pembuat 

kebijakan untuk mengetahui apa yang menentukan tingkat tabungan untuk 

merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Edwards (1996) menemukan bahwa tingkat pertumbuhan PDB merupakan 

penentu penting tabungan dan membahas kemungkinan hubungan dua arah. 

Sadi (2006), menggunakan data deret waktu 1971-2003 untuk mencari 

tahu faktor-faktor penentu tabungan domestik Iran. Hasilnya adalah semua 

pertumbuhan PDB, saldo saat ini, pertumbuhan penduduk, perubahan harga 

minyak dan hubungan pertukaran secara langsung terkait dengan tabungan, dan 

korelasi antara tingkat tabungan dan inflasi negatif. 
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Baharumshah et al. (2003) menyelidiki tingkat pertumbuhan perilaku 

tabungan di lima negara Asia. Berdasarkan data deret waktu dari 1960-1997, 

menggunakan VEC, menemukan bahwa tingkat pertumbuhan tabungan tidak 

membuat Granger menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara-negara, 

kecuali Singapura. Ramesh (2009) menyelidiki arah kausalitas di 17 negara 

menggunakan VAR dan Model VEC. Studinya menemukan bahwa untuk 

sembilan negara, kausalitasnya adalah dari tingkat pertumbuhan ekonomi hingga 

tingkat pertumbuhan tabungan, hanya dua negara, arah kausalitas dibalik. Ada 

empat negara di mana tidak ada kausalitas yang ditemukan. Dua arah kausalitas 

dua negara lainnya terdeteksi. Studi mereka berakhir dengan kesimpulan bahwa 

tingkat pertumbuhan PDB riil yang lebih tinggi berkontribusi pada pertumbuhan 

tabungan yang lebih tinggi. 

H3: PDB berpengaruh positif terhadap tabungan 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode eksplanasi, dilakukan di 

Indonesia  menggunakan data panel dengan data rentang waktu 2000-2016 dan 

data cross section dari 33 provinsi = 561 observasi. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan instansi lain yang 

terkait yang terdapat diseluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan variabel 

penelitian sebagai berikut : 

1. Tabungan dalam negeri atau dana pihak ketiga adalah sumber dana yang 

diperoleh dari masyarakat luas yang diperoleh bank dapat menawarkan 

berbagai jenis tabungan yang terdiridari tiga jenis, yaitu: (1) Tabungan 

Giro, (2) Tabungan, (3) Tabungan Deposito. Data tabungan dalam negeri 

(SAV) dalam satuan milyar rupiah  

2. Dependency Ratio muda yang selanjutnya disingkat (DRm) adalah 

perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun dibandingkan 

dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.  

    
     

      
       

DRm adalah dependency ratio muda (P0-14) adalah jumlah penduduk usia 0-14 

tahun, P15-64 adalah jumlah penduduk usia 15-64. Satuan dari variabel 

dependency ratio (DRm) adalah pesentase 
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3. Dependency Ratio tua yang selanjutnya disingkat (DRt) adalah perbandingan 

antara jumlah penduduk usia 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah 

penduduk usia 15-64 tahun.  

    
     
      

       

DRt adalah rasio beban tanggungan (dependency ratio tua), P15-64 adalah 

jumlah penduduk usia 15-64 tahun dan P65+ adalah jumlah penduduk usia 65 

tahun keatas. Satuan dari variabel dependency ratio (DRt) adalah pesentase 

4. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB per kapita) adalah 

jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan 

perekonomian di suatu daerah di bagi jumlah penduduk daerah tersebut yang 

sering juga disebut PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, yang 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut : 

                
    

∑        
        

Satuan dari variabel PDRB per kapita (X2) adalah Juta Rupiah 

 

3.1.1. Model Regresi Data Panel 

Model yang dipakai untuk menjelaskan variabel dependen tabungan 

dengan kemungkinan determinan demografi dan makroekonomi seperti 

Dependency ratio, PDRB per kapita. Model Persmaan regresi data panel yang 

akan digunakan yaitu: 

                                       

 

Dimana  :  SAV adalah tabungan  dalam negeri, DRm adalah Dependency ratio 

muda,  DRt adalah Dependency ratio tua, dan PDRBp adalah  Produk Domestik 

Regional BBruto  per kapita  

Adanya perbedaan satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan 

menyebabkan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. 

Transformasi dalam bentuk logaritma natural dapat mengurangi masalah 

heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan karena transformasi yang memanpaatkan 

skala untuk pengukuran variabel mengurangi perbedaan nilai dari sepuluh kali 

lipat menjadi dua kali lipat (Gujarati 2007). Model yang digunakan dalam 
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penelitian ini menggunakan logaritma natural (ln) sehingga dugaan persamaan 

regresinya menjadi: 

                                           

 

3.1.2. Pemilihan Model  Regresi Data Panel 

Menurut Widarjono (2007), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi 

data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara 

metode Commom Effect atau metode Fixed Effect. Kedua, uji Hausman yang 

digunakan untuk memilih antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect. 

Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara 

metode Commom Effect atau metode Random Effect. 

  

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Statistik Diskriptif 

Adapun nilai statistic diskriptif (Mean,  Median, Maximum, Minimum, 

Std. Dev., Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera, Probability, Sum, Sum Sq. Dev. Serta 

Observations) variabel Tabungan/dana pihak ketiga (DPK), Dependency Ratio 

Muda (DRm), Dependency Ratio Tua (DRt), Produk Domestik Regional Bruto 

per Kapita (PDRBp), serta Tingkat Pengangguran (TP) seperti terlihat pada tabel 

1, berikut ini. 

Tabel 1. Data Statistk Diskriptif Variabel Penelitian 

 lnDPK DRm DRt lnPDRBP lnTP 

 Mean  9,627440  42,82486  6,444090  10,78242  11,72545 

 Median  9,542925  44,21618  5,926637  10,76501  11,55567 

 Maximum  14,39931  69,76698  45,52090  14,24689  14,74893 

 Minimum  6,018593  0,000000  0,000000  7,349213  9,169102 

 Std. Dev.  1,484239  11,10257  3,594917  1,471076  1,197022 

 Skewness  0,459736 -1,447049  4,605259  0,082187  0,535746 

 Kurtosis  3,253059  7,325958  41,68285  2,664982  2,700033 

 Jarque-Bera  20,38723  607,2611  35445,16  3,121651  27,75350 

 Probability  0,000037  0,000000  0,000000  0,209963  0,000001 

 Sum  5179,563  23039,78  3466,920  5800,940  6308,293 

 Sum Sq.Dev.  1182,992  66194,37  6939,881  1162,103  769,4471 

 Observations  561 561 561 561 561 
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4.2. Uji Kelayakan Model  

4.2.1. Chow Test 

Dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik 

antara Common Effect  dan  Fixed Effect 

Tabel 2. Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 28.730550 (32,501) 0.0000 

Cross-section Chi-square 560.634696 32 0.0000 

 

Kreteria pengambilan keputusan jika nilai probabilitas (Prob.) F  > 0,05 

(ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi atau alpha) maka model yang 

terpilih adalah Common Effect, tetapi jika < 0,05 maka model yang terpilih adalah 

Fixed Effect.  Berdasarkan hasil pengolahan data dengan Eviews.9  pada table 2, 

diperoleh nilai Prob. Cross-section F sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect lebih tepat dibandingkan 

dengan model Common Effect untuk kasus penelitian ini  

 

4.2.2. Husman Test 

Dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik 

antara FE dan RE 

Tabel 3. Hasil Hausman Test 

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

Cross-section random 3.646065 4 0.4560 

 

Dari Tabel 3 nilai probabilitas (Prob.) Cross-section random. Jika nilainya 

> 0,05 maka model yang terpilih adalah Random Effect, tetapi jika < 0,05 maka 

model yang terpilih adalah FE. Berdasarkan Tabel 3. terlihat bahwa nilai Prob. 

Cross-section random sebesar 0.4560 yang nilainya > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model Random Effect lebih tepat dibandingkan dengan model 

Fixed Effect untuk penelitian ini.  
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4.2.3. Estimasi Model Regresi 

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross 

section dan data time series. Model yang dipakai untuk menjelaskan variabel 

dependen tabungan domestik bruto dengan kemungkinan determinan demografi 

dan makroekonomi seperti Dependency ratio, tingkat pengangguran  dan PDRB 

per kapita. 

Model Persmaan regresi data panel yang akan digunakan yaitu : 

lnSAV = -0,6037-0,0136DRm - 0,0153DRt  + 0,7460lnPDRBp 

 

4.2.4. Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan hasil uji miltikolinieritas yang terdapat pada table 4. terrlihat bahwa 

tidak ada multikolinieritas dalam model regresi. Karena koefisien korelasi antara 

variabel indipenden < 0,08 

Tabel 4. Hasil Uji Mulitikolieritas 

 LnPDRBP DRm DRt 

lnPDRBP 1   

DRm -0.1985 1  

DRt 0.2247 0.1106 1 

 

4.2.5. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data cross section. Karena 

regresi data panel memiliki karakteristik tersebut, maka ada kemungkinan terjadi 

heteroskedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel hanya Common Effect 

dan Fixed Effect saja yang memungkinkan terjadinya heteroskedastisitas, 

sedangkan RE tidak terjadi. Hal ini dikarenakan estimasi Common Effect dan 

Fixed Effect masih menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) 

sedangkan RE sudah menggunakan Generalize Least Square (GLS) yang 

merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi. Karena  penelitian ini memilih 

RE, maka uji Heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan. 
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4.2.6. Uji F (Kelayakan Model)  

Berdasarkan hasil engolahan data diperoleh Hasil uji F dimana Nilai prob. 

F (Statistic) sebesar 0,000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh Depedency Ratio Tua (DRt), Dependency Ratio Muda 

(DRm), Tingkat Pengangguran (lnTP) dan Produk Domestk Regional Bruto per 

Kapita (lnPDRBp) terhadap variabel Tabungan (lnDPK) di Indonesia adalah 

layak.  

Nilai R - Square besarnya 0,832416 menunjukkan bahwa proporsi 

pengaruh variabel dependency ratio muda, dependency ratio tua, tingkat 

pengangguran dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita terhadap variabel 

tabungan sebesar 83,24%. Artinya, dependency ratio muda, dependency ratio tua 

dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita memiliki porsi terhadap variabel 

tabungan sebesar 83,24% sedangkan sisanya 16,76% (100% - 83,24%) 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi. 

 

5. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

5.1. Pengaruh Dependency Ratio Muda Terhadap Tabungan 

Tabungan nasional sangat penting untuk mempertahankan tingkat 

investasi yang lebih tinggi sebagai penentu utama ekspansi ekonomi yang 

berkesinambungan. Namun, kurangnya tabungan dan investasi sering terjadi di 

negara berkembang yang bisa juga disebabkan terus bertambahnya usia 

ketergantungan orang muda serta ketergantungan orang tua. Kegagalan dalam 

menghimpun tabungan yang cukup bisa membahayakan keberlanjutan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara.  

Diperoleh Nilai prob. t hitung dari variabel bebas Depedency ratio muda 

sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dependency ratio muda 

berpengaruh signifikan terhadap tabungan pada alpha 1% atau dengan kata lain, 

dependency ratio muda berpengaruh signifikan terhadap tabungan pada taraf 

keyakinan 99%.  

Koefisien regresi dependency ratio muda bernilai negatif artinya pada saat 

jumlah rasio dependency ratio muda naik maka persentase tabungan akan 

mengalami penurunan. Begitu pula pada saat persentase dependency ratio muda 

turun maka persentase tabungan akan naik. Kenaikan dependency ratio muda 
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sebesar 1 persen akan menurunkan nilai tabungan sebesar -0,013657, dan 

sebaliknya, penurunan prosentasi dependency ratio muda sebesar 1 persen akan 

menikkan persentase tabungan sebesar -0,013657 persen. 

Hasil penelitian ini menukan hubungan antara dependency ratio muda 

dengan tabungan berhubungan negatif artinya semamin tinggi dependency ratio 

muda, maka tingkat tabungan akan menurun. Kondisi ini bisa terjadi karena 

semakin tinggi beban tanggugan terhadap anak-anak yang belum produktif maka 

semakin banyak beban ekonomi yang harus digunakan untuk membiayai 

konsumsi dan berbagai keperluan lain untuk anak-anak tersebut, seperti 

penyediaan pasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang memeprlukan 

pengeluaran dan anggaran yang banyak sehingga akan mengurangi kemamuan 

menabung suatu masyarakat atau negara. Hasil penelitian ini menunjukkan 

kondisi ini juga terjadi dalam perekonomian Indonesia yang ditandai dengan 

hubungan yang negative antara dependency ratio muda dengan tingkat  

tanbungan.. 

Hasil kajian ini sesuai dengan hasil penelitian empiris yang telah 

dilakukan oleh Coale dan Hoover (1958) mengatakan bahwa dependency ratio 

muda yang tinggi yang dipengaruhi oleh angka kelahiran yang tinggi dan 

pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh negatif terhadap tingkat 

tabungan. Demikian juga yang dilakukan oleh Fry dan Mason (1982) dan Mason 

(1988) mengatakan bahwa kehadiran anak-anak menginduksi rumah tangga 

untuk meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan. Taylor & Williamson, 

(1994), rasio ketergantungan pemuda hubungan negatif dengan tabungan. 

 

5.2. Pengaruh Dependency Ratio Tua Terhadap Tabungan 

Peningkatan proporsi lansia di masyarakat mengarah ke tingkat 

ketergantungan yang lebih tinggi, yang berarti bahwa orang yang terlibat dalam 

pasar tenaga kerja akan perlu untuk memastikan konsumsi lansia, yang agak 

besar karena kebutuhan pengeluaran perawatan kesehatan (Tamu & McDonald, 

2001). Pengaruh dependency ratio tua terhadap tabungan, karena nilai prob. t 

hitung 0.0033 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

bebas dependency ratio tua berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

tabungan pada alpha 1% atau dengan kata lain, dependency ratio tua terhadap 

tabungan berpengaruh signifikan terhadap tabungan pada taraf keyakinan 99%.  
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Koefisien regresi dependency ratio tua bernilai negatif artinya pada saat 

dependency ratio tua naik, maka tabungan dalam negeri juga turun. Pada saat 

dependency ratio tua turun maka jumlah tabungan juga akan meningkat. Begitu 

pula pada dependency ratio tua turun maka jumlah tabungan akan naik. 

Pertumbuhan persentasi dependency ratio tua sebesar 1 persen akan penurunan 

tabungan sebesar 0,015312 dan sebaliknya, penuruhan jumlah dependency ratio 

tua sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah tabungan sebesar 0,015312. 

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian empiris yang  

telah dilakukan Chinn dan Prasad (2003) menyimpulkan bahwa rasio 

ketergantungan mempengaruhi tabungan, semakin tinggi proporsi lansia semakin 

besar tekanan pada populasi produktif dan semakin rendah tabungan, kemudian 

temuan McDonald (2001) menghitung tabungan nasional yang optimal untuk 

Jepang dan Australia untuk periode 1990-2050 menggunakan model Perwakilan-

agen ekonomi terbuka kecil menyimpulkan bahwa untuk negara yang sudah 

menghadapi masalah populasi yang menua dengan cepat, seperti halnya Jepang, 

tabungan berkurang. 

 

5.3. Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Tabungan 

Pendapatan masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah 

tabungan masyarakat. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita 

terhadap tabungan negative dengan nilai prob. t hitung 0,000 yang lebih kecil dari 

0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto per kapita 

berpengaruh signifikan terhadap v tabungan pada alpha 1% atau dengan kata lain, 

pengaruh Produk Domestik Regional Bruto per kapita terhadap tabungan 

berpengaruh signifikan pada taraf keyakinan 99%. 

Koefisien regresi Produk Domestic Regional Bruto Per Kapita bernilai 

positif artinya pada saat produk domestic regional bruto per kapita naik, maka 

koefisien regresi tabungan juga naik. Pada saat persentasi Produk Domestic 

Regional Bruto Per Kapita naik maka jumlah tabungan juga akan mengalami 

peningkatan. Begitu pula pada saat persentasi Produk Domestic Regional Bruto 

Per Kapita turun, maka jumlah tabungan juga menurun. Pertumbuhan persentasi 

Produk Domestic Regional Bruto Per Kapita sebesar 1 akan meningkatkan 

persentase tabungan sebesar 0,746057 persen dan sebaliknya, penuruhan 

persentase Produk Domestic Regional Bruto Per Kapita sebesar 1 persen akan 

menurunkan persentase tabungan akan menurun sebesar 0,746057 persen 
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Hasil penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara pendapatan 

dengan tabungan bepengaruh positif dan signifikan pada alpa 0,1 persen, artinya 

semakin tinggi tingkat pendapatan (PDRB per kapita) maka tingkat tabungan 

semakin tinggi demikian sebaliknya. Sehingga temuan penelitian ini sesuai 

dengan teori Keynes yang menyatakan dalam teorinya mengenai kecenderungan 

untuk melakukan kegiatan konsumsi (propensity to consume) yang secara 

eksplisit menghubungkan antara tabungan dan pendapatan. Keynes menyatakan 

suatu fungsi konsumsi modern yang didasari oleh perilaku psikologis modern, 

yaitu apabila terjadi peningkatan pada pendapatan riil, peningkatan tersebut tidak 

digunakan seluruhnya untuk meningkatkan konsumsi, tetapi dari sisa pendapatan 

tersebut juga digunakan untuk menabung. 

Keynes juga berpendapat bahwa tabungan yang akan dilakukan oleh 

masyarakat tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan yang diperoleh 

masyarakat tersebut. Makin besar jumlah pendapatan yang diterima, maka 

semakin besar pula jumlah tabungan yang dilakukan olehnya. Namun tingkat 

pendapatan yang ada akan selalu terkait dengan tingkat konsumsi. Dari hubungan 

antara pendapatan dan konsumsi, maka Keynes mengemukakan suatu hukum 

yang dikenal dengan nama ―Psycological Law of Consumption‖. Hukum ini 

membahas tingkah laku masyarakat mengenai konsumsi bilamana dihubungkan 

dengan pendapatan. Hukum ini menyatakan bahwa, bilamana pendapatan naik, 

maka konsumsi pun naik, tetapi tidak sebanyak atau sebanding dengan kenaikan 

pendapatan. Setiap tambahan kenaikan pendapatan akan dipergunakan untuk 

konsumsi dan tabungan. Dari uraian di atas dalam teori Keynes, secara sederhana 

dirumuskan bahwa tabungan merupakan fungsi dari pendapatan (Y). Keynes 

merumuskan bahwa tabungan merupakan pendapatan yang tidak dikonsumsikan. 

Hasil penelitain ini sesuai dengan hasil penelitian empiris yang dilakukan 

Wilson, (2000) di Australia dan Kanada bahwa peningkatan pendapatan adalah 

penentu paling penting dari peningkatan tingkat tabungan selama periode 1871-

1988 (Kanada) dan 1864-1988 (Australia). 

 

6. KESIMPULAN 

Dari hasil empiris yang diperoleh Dependency ratio muda memiliki 

pengaruh negatif  dan signifikan terhadap tabungan, Dependency ratio tua 

berpengaruh negatif dan signifikan pada tabungan, Produk Domestik Regional 

Bruto Per Kapita bernilai positif dan berpengaruh signfikan terhadap tabungan di 

Indonesia periode tahun 2000-20016. 
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Penelitian ini berfokus pada hubungan dependency ratio muda dan tua, 

produk domestic regional pruto per kapita dan tingkat pengangguran pada 

tabungan di Indonesia artinya hanya menggunakan tiga variabel independent saja, 

Namun, ada variabel lain yang mempengaruhi tingkat tabungan di Indonesia yang 

tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini seperti jumlah uang beredar, suku 

bunga, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. 

Penelitian ini dilakukan di Indonesia yang masih tergolong negeri 

berkembang. Untuk itu penelitian masa depan dapat fokus pada mempelajari 

pengangguran dari negara lain misalnya dengan membagi negara-negara ke 

negara-negara berkembang, negara berkembang dan negara maju. Dengan 

demikian peneliti dapat mempelajari dampak ketidaksetaraan dalam ekonomi 

yang menyebabkan perbedaan yang mempengaruhi tingkat tabungan di negara 

tersebut. 
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BANGUNAN (BPHTB) DARI PAJAK PUSAT MENJADI PAJAK 

DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

(STUDI PADA KABUPATEN BENGKAYANG) 

 

Muz’an Sulaiman 

Fakultas Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

 

ABSTRAK 

This study aims to find out: 1) The role of transfer of Customs Tax on Land and Building 

Rights from the Central Government to Local Governments in increasing Bengkayang 

Regency's Original Regional Revenue, 2) Factors affecting the impact of the transfer of 

Customs Tax on Land and Building Rights from The Central Government to the Regional 

Government in increasing the Original Revenue of the Bengkayang Regency. This 

research was conducted with descriptive qualitative method and was related to the 

effectiveness of BPHTB acceptance before and after the transfer from the Central 

Government to the Regional Government. The data used are secondary data in the form 

of Realization of Bengkayang Regency Regional Revenue Report for 2005-2016 and 

BPHTB transaction reports since the transfer in 2011-2016. The results of this study 

indicate that: 1) Although the effectiveness of BPHTB tax revenue decreases but does not 

have a direct impact on the receipt of Regional Original Revenue due to PAD receipts 

from before and after the transfer continues to increase, 2) Factors that influence include 

Data, HR, transaction value, collaboration between institutions and infrastructure 

availability. 

Keywords: transfering, own-source revenue, Duty on Land and Building Right 

Acquisition. 

 

a. PENDAHULUAN 

Desentralisasi daerah otonom diterapkan agar daerah dapat berkembang 

sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak selamanya bergantung pada 

pemerintah pusat. Oleh karena itu daerah otonom harus mempunyai kemampuan 

sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui upaya 

optimalisasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Hal ini meliputi 
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semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan 

yang ada termasuk kewenangan yang dibatasi melalui Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan 

urusan rumah tangganya sendiri. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin 

besar kepada Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang 

berbasis pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan masih minimnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), basis pajak daerah yang masih terbatas, 

banyaknya Peraturan Daerah bermasalah perihal pemungutan, dan lemahnya 

pengawasan pungutan daerah yang dikarenakan sistem pengawasan masih bersifat 

represif juga penerapan sanksi yang belum maksimal. Pajak Daerah yang 

selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki 

penghasilan dan dikenakan atas setiap transaksi penjualan tidak terkecuali 

transaksi jual beli tanah atau transaksi pengalihan hak yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan bangunan, yang biasanya disebut Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dilimpahkannya pengelolaan BPHTB 

kepada Kabupaten/Kota tentu akan lebih memahami seluk beluk daerahnya 

serta mengetahui pula apa yang terbaik bagi daerahnya. Dari sisi pelayanan 

kepada Wajib Pajak, pengelolaan BPHTB diharapkan akan menjadi lebih baik. 

Menindaklanjuti desentralisasi BPHTB maka Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bengkayang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan dalam 

pelaksanaan pemungutan BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 

2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Bengkayang. 

Klasifikasi NJOP tahun 2011 s/d tahun 2015 masih mengacu pada 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan 

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan 

Bangunan. Sedangkan untuk tahun 2016 dasar klasifikasi NJOP mengalami 

perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2015 
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tentang Klasifikasi Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Bengkayang. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah Bagaimana penanan serta faktor-faktor yang mempengaruhi Pengalihan 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah 

Pusat ke Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bengkayang? 

 

b. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Otonomi Daerah 

Konsep otonomi daerah di Indonesia adalah bahwa kewenangan untuk 

menjalankan fungsi atau mengurus daerah sendiri tidak datang begitu saja, tetapi 

merupakan keputusan terbaik dalam mengambil keputusan politik yang ditempuh 

guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik 

dan pembangunan. Berkaitan dengan ini, Wijaya (2002) dalam Ratih Harinsari 

(2012) menyatakan bahwa: ―Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-udangan. Melalui 

otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh 

kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah.‖ 

Adanya kebijakan otonomi daerah ini diharapkan kepada pemerintah 

daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

serta untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 

rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Otonomi 

daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolaan sumber daya 

yang dimiliki setiap daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada 

kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan 

daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

 

2.2 Efektivitas 

Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis 

maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan 

mendalam dari efesiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan 
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tentang produktivitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan 

Sedarmayati (2009:59) mengenai pengertian efektivitas yaitu : ‖Efektivitas 

merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat 

dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan 

masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi 

dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum 

tentu efisiensi meningkat.‖ 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukan merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target 

telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Efektivitas merupakan suatu 

ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Jika 

efektivitas dikaitkan dengan pajak, maka efektivitas pajak adalah perbandingan 

antara penerimaan pajak dengan target (potensi) penerimaan pajak.  

 

2.3 Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli 

Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan 

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli 

Daerah ini bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang 

sah dengan maksud tujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

desentralisasi. 

Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh 

pemerintah pusat‖. Hal ini menunjukkan bahwa apabila suatu daerah Pendapatan 

Asli Daerahnya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah daerah akan 

meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah daerah karena 

dapat digunakan untuk kebutuhan dan pembangunan daerahnya. 

 

 

2.4 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
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Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan adalah : 

a) Pemenuhan kewajiban BPHTB adalah berdasarkan sistem self 

assessment, yaitu Wajib Pajak menghitung dan membayar sendiri utang 

pajaknya ; 

b) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perolehen 

Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP); 

c) Agar pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dapat berlaku secara efektif, 

maka baik kepada Wajib Pajak maupun kepada pejabat-pejabat umum yang 

melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan 

sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d) Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pendapatan 

daerah guna membiayai pembangunan daerah dan dalam rangka 

memantapkan otonomi daerah; 

e) Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar 

ketentuan ini tidak diperkenankan. 

 

2.5 Kerangka Konseptual 

Mengacu pada tujuan penelitian yakni mengetahui dan menganalisa 

dampak pengalihan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang dengan mengetahui faktor- 

faktor yang mempengaruhi dampak pengalihan Pajak Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) seperti Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Tarif 

Pajak dan Luas Tanah dan Bangunan. 

 

c. METODA PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer berupa wawancara dan observasi yang dilakukan secara 

langsung di lokasi/objek penelitian. Data atau informasi yang diperoleh dari 
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kunjungan lapangan melalui proses dialog intensif dengan pengambil keputusan 

dan stakeholders terkait dengan pelaksanaan pengenaan BPHTB di Kabupaten 

Bengkayang. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu data yang berasal 

dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang berupa data Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, Realisasi penerimaan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan. 

Data sampel diambil berdasarkan sebelum dan sesudah pelaksanaan 

pengalihan BPHTB yang dikelompokkan menjadi : 

1. Data sebelum pengalihan BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 

Daerah. (Tahun 2005 s/d Tahun 2010) 

2. Data sesudah pengalihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan 

NJOP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 

(Tahun 2011 s/d Tahun 2015) 

3. Data sesudah pengalihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan 

NJOP berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2015 

(Tahun 2016). 

 

3.2 Data 

 Data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder 

(secondary data). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan (Sugiyono, 2014). Data yang diperoleh untuk penelitian ini 

diperoleh dari website dan perpustakaan di Bank Indonesia perwakilan 

Kalimantan Bara dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (pooled data). Data Panel adalah 

kombinasi dari data time series dan cross section. Metode yang bisa digunakan 

untuk mengestimasi model regresi data panel. Data sekunder dalam penelitian 

yaitu data 14 Kabupaten/Kota di Provinsi yang meliputi data jumlah kredit modal 

kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi yang disalurkan bank di Kalimantan 

Barat serta data pertumbuhan ekonomi kota Kalimantan Barat. Keseluruhan 

variable yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang diamati 

adalah data dari tahun 2011-2015. 

3.3 Metode Analisis Data 
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1. Hasil pengumpulan informasi dan data akan dianalisis secara deskriptif 

kualitatif untuk menjawab fenomena yang diperoleh didalam penelitian. 

Analisis deskriptif kualitatif dipergunakan untuk menjelaskan fenomena yang 

terjadi di Kabupaten Bengkayang termasuk hambatan yang ada terkait 

dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB. 

2. Menganalisis penerimaan BPHTB, dengan mendeskripsi proses pengelolaan 

mulai dari pendataan, penetapan, pembayaran dan pengawasan terhadap 

penerimaan BPHTB selama dilakukan penelitian. Kemudian dikaitkan 

dengan efektifitas penerimaan BPHTB sebelum dan sesudah pengalihan dari 

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan keadaan penerimaan secara lebih 

rinci sehingga dapat diketahui perilaku umum yang terjadi pada proses 

pemungutan BPHTB di Kabupaten Bengkayang. Untuk menghitung 

efektifitas pemungutan pajak BPHTB digunakan formula Mardiasmo dan 

Makhfatih (2000) sebagai berikut : 

Realisasi Penerimaan BPHTB 

Efektivitas = --------------------------------------------------- x 100 % 

Target (Potensi) Penerimaan BPHTB 

3. Menganalisis cara penentuan NPOP dengan nilai transaksi atau dengan 

menggunakan NJOP sesuai dengan yang digunakan dalam menetapkan PBB 

dan BPHTB. Pertama akan dilakukan reduksi terhadap informasi yang 

diterima selama penelitian dan selanjutnya dikelompokkan untuk mendapat 

penjelasan yang lebih fokus terhadap bagian tertentu dalam proses 

pemungutan BPHTB. 

4. Analisis sistem dan prosedur penilaian NPOP BPHTB yang akan dilakukan 

adalah sejauh mana proses penggunaan dan penilaian NJOP mendekati harga 

sebenarnya dan apakah efektif dilakukan, maka akan dilakukan analisis 

dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada pelaksana teknis di 

Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk 

melakukan pengujian terhadap informasi yang diperoleh. 

Dengan demikian maka metode analisis informasi melalui penelitian ini 

diharapkan dapat mengungkapkan sejauh mana penilaian dan penetapan NPOP ini 

ditopang oleh suatu sistem administrasi yang efektif. Hasil analisis ini akan 

mengungkapkan efektifitas sistem dan prosedur pemungutan BPHTB. Dengan 

kata lain bahwa fokus utama analisis sistem dan prosedur pemungutan adalah 
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menilai apakah mekanisme (jika sudah ada) tersebut berjalan sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan atau diperlukan aturan baik berupa SOP ataupun SOTK 

untuk itu. Untuk mendukung metodologi tersebut diatas maka akan dilakukan 

beberapa rangkaian kegiatan antara lain ; 

- Mengumpulkan dan mereduksi informasi yang diperoleh. 

- Memahami proses penilaian NJOP maupun NPOP BPHTB 

- Mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan transaksi dan penetapan 

NPOP BPHTB. 

- Mempelajari tata cara pendataan dan penilaian yang dilakukan selama ini 

pada Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Bengkayang. 

 

d. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Realisasi PAD dan penerimaan BPHTB 

dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 dapat dilihat bahwa dengan adanya pengalihan 

BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah perannya menyebabkan 

berkurangnya penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, meningkatnya penerimaan PAD 

walaupun penerimaan BPHTB yang masih fluktuatif. Hal ini sementara dapat 

disimpulkan bahwa pengalihan BPHTB ke pemerintah daerah berdampak positif 

terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaaan BPHTB yang masih 

rendah ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BPHTB oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bengkayang masih banyak ditemui hambatan dan kendala.  
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Tabel 1. 

 Realisasi Penerimaan PAD, Dana Bagi Hasil Pajak dan BPHTB 

Kabupaten Bengkayang sebelum dan sesudah Desentralisasi BPHTB 

Tahun 2005 - 2016 

 Tahun Penerimaan PAD 
Penerimaan Dana 
Bagi Hasil Pajak 

Penerimaan 
BPHTB 

S
eb

el
u

m
 

2005 3.566.513.836,34 14.798.431.773,00 1.324.987.250,00 

2006 8.029.711.448,09 18.115.142.983,00 1.326.373.901,00 

2007 12.548.750.065,62 17.692.144.891,00 3.054.776.240,00 

2008 15.228.469.028,08 19.684.793.878,00 3.839.419.370,00 

2009 15.297.587.811,53 28.149.421.604,00 5.523.985.544,00 

2010 11.649.105.644,84 27.936.257.434,00 3.012.379.484,00 

S
es

u
d

a
h

 

2011 15.465.629.649,68 25.566.730.680,90 35.176.585,00 

2012 17.887.747.406,06 30.485.638.860,00 326.307.165,00 

2013 22.599.492.230,19 27.394.365.532,00 1.585.266.345,00 

2014 37.591.715.170,35 26.733.229.264,00 2.009.879.708,00 

2015 39.464.149.234,07 20.010.232.450,00 549.495.833,00 

2016 43.148.980.442,01 15.407.972.385,00 725.746.468,00 

Sumber : DISPENDA dan BPKAD Kabupaten Bengkayang, 2018 

 

Untuk menghitung efektifitas pemungutan pajak BPHTB digunakan 

formula Mardiasmo dan Makhfatih (2000) sebagai berikut : 

 

Realisasi Penerimaan BPHTB 

Efektivitas = --------------------------------------------------- x 100 % 

Target (Potensi) Penerimaan BPHTB 

 

Faktor yang dipertimbangkan dalam mengukur efektifitas adalah hanya 

mengukur seberapa besar pencapaian target dalam ukuran persentase. Sedangkan 

untuk tujuan yang lain, seperti keadilan, ketepatan waktu pembayaran, dan 

kepastian hukum diabaikan. Hasil perhitungan terhadap efektifitas penerimaan 

pajak BPHTB, sebelum dan sesudah Desentralisasi BPHTB di Kabupaten 
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Bengkayang, dapat ditampilkan pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2. 

 Efektifitas Realisasi Penerimaan BPHTB 

Kabupaten Bengkayang sebelum dan sesudah Desentralisasi BPHTB 

Tahun 2005 - 2016 

 Tahun Target Realisasi 
Efektifitas 

% 
Kriteria 

S
eb

el
u

m
 

2005 2.700.000.000,00 1.324.987.250,00 49,07 Tidak efektif 

2006 2.700.000.000,00 1.326.373.901,00 49,12 Tidak efektif 

2007 2.700.000.000,00 3.054.776.240,00 113,14 Sangat efektif 

2008 3.128.490.000,00 3.839.419.370,00 122,72 Sangat efektif 

2009 3.128.490.000,00 5.523.985.544,00 176,57 Sangat efektif 

2010 3.128.490.000,00 3.012.379.484,00 96,28 Efektif 

Rata-rata 101,15 
Sangat 

efektif 

S
es

u
d

a
h

 

2011 200.000.000,00 35.176.585,00 17,59 Tidak efektif 

2012 2.437.000.000,00 326.307.165,00 13,39 Tidak efektif 

2013 500.000.000,00 1.585.266.345,00 317,05 Sangat efektif 

2014 2.000.000.000,00 2.009.879.708,00 100,49 Sangat efektif 

2015 2.300.000.000,00 549.495.833,00 23,89 Tidak efektif 

2016 2.900.000.000,00 725.746.468,00 33,65 Tidak efektif 

Rata-rata 84,34 
Cukup 

Efektif 

 

Tabel 2 dapat diketahui bahwa pengelolaan penerimaan BPHTB pada 

waktu 6 tahun sebelum pengalihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah 

dengan rata-rata 101,15 % dan kriteria sangat efektif sedangkan 6 tahun sesudah 

dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang efektifitas 

malah menurun dengan rata-rata menjadi 84,34 % dengan kriteria cukup efektif. 

Setelah mengetahui bahwa penerimaan BPHTB yang dipungut oleh 

pemerintah daerah ternyata menurun dibandingkan penerimaan BPHTB yang 

dipungut oleh pemerintah pusat, maka dianggap penting juga untuk mengetahui 
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faktor-faktor apa saja yang secara statistik signifikan mempengaruhi besarnya 

penerimaan BPHTB. Secara umum kita memahami bahwa terdapat dua faktor 

yang menentukan keberhasilan pemungutan BPHTB, yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal antara lain adalah ketersediaan data, kualitas 

SDM, regulasi (kepastian hukum), teknologi dan kerja sama antara lembaga. 

Sementara faktor eksternal terdiri dari jumlah penduduk, kemajuan ekonomi, luas 

wilayah, kondisi infrastruktur, dan kesadaran masyarakat akan pajak. 

Di samping karena faktor internal, rendahnya penerimaan BPHTB suatu 

daerah juga disebabkan oleh rendahnya potensi, dimana nilai transaksi sebagian 

besar berada di bawah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NPOPTKP). Undang-Undang No. 28 tahun 2009 menetapkan NPOPTKP paling 

rendah Rp60 juta. Nilai NPOPTKP ini bagi sebagian daerah, terutama yang 

memiliki prospek kurang baik dalam bisnis properti, dirasakan terlalu tinggi.  

Apalagi mengingat sebelumnya melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB, 

NPOPTKP itu ditetapkan secara regional setinggi-tingginya Rp 60 juta. 

Kabupaten Bengkayang belum melakukan pemutahiran NJOP secara 

optimal. Untuk mengetahui lokasi kecamatan dari 17 kecamatan yang berpotensi 

transaksi BPHTB dapat dilihat dari tabel 3. Tabel 3  yang menunjukkan data 

dari 17 kecamatan jumlah transaksi tertinggi di Kabupaten Bengkayang pada 

tahun 2011 s/d tahun 2016 berada di 7 kecamatan yang infrastrukturnya sudah 

memadai. Sedangkan ada 4 kecamatan yang potensi transaksi BPHTBnya nihil 

dan merupakan daerah yang memang memiliki keterbatasan infrastruktur. Temuan 

ini mengantarkan kita pada kesimpulan awal bahwa ketersediaan infrastruktur 

bukan saja akan menjadi daya tarik bagi investasi masuk serta kemajuan ekonomi, 

tetapi juga akan menjadi pendorong bagi peningkatan kesadaran masyarakat 

dalam membayar pajak. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur 

baik akan termotivasi membayar pajak karena merasa membutuhkan dan 

menikmati infrastruktur yang baik tersebut. Oleh karena itu, untuk menjadi 

perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang mengalami 

penerimaan BPHTB masih tergolong rendah sudah seharusnya melakukan 

evaluasi terhadap alokasi belanja dalam APBDnya agar proporsi untuk belanja 

modal (infrastruktur) terus mengalami kenaikan. 
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Tabel 3. 

Jumlah Transaksi BPHTB berdasarkan lokasi 

Tahun 2011 s/d 2016 

No. Nama Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah 

1. 
Kecamatan Sungai 

Raya 
0 3 4 8 9 4 28 

2. 

Kecamatan Sungai 

Raya 

Kepulauan 

3 5 6 15 11 12 52 

3. Kecamatan Capkala 0 0 0 1 0 1 2 

4. 
Kecamatan 

Monterado 
0 0 1 1 1 1 4 

5. 
Kecamatan 

Samalantan 
0 3 5 3 2 13 26 

6. 
Kecamatan Lembah 

Bawang 
0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Kecamatan Sungai 

Betung 
0 0 0 0 0 0 0 

8. 
Kecamatan 

Bengkayang 
20 114 132 182 169 151 768 

9. Kecamatan Teriak 0 0 1 2 1 0 4 

10. Kecamatan Lumar 0 0 3 2 0 6 11 

11. Kecamatan Ledo 0 2 2 3 5 9 21 

12. 
Kecamatan Sanggau 

Ledo 
0 1 3 2 2 11 19 

13. 
Kecamatan Tujuh 

Belas 
0 3 6 8 5 6 28 

14. 
Kecamatan Suti 

Semarang 
0 0 0 0 0 0 0 

15. Kecamatan Siding 0 0 0 0 0 0 0 

16. Kecamatan Seluas 0 1 3 2 4 0 10 

17. 
Kecamatan Jagoi 

Babang 
0 0 2 1 1 3 7 

 Jumlah 23 132 168 230 210 217 980 

Sumber : DISPENDA Kabupaten Bengkayang, 2018. 

 

4.2 Pembahasan 

Hasil perhitungan terhadap efektifitas penerimaan pajak BPHTB, sebelum 

dan sesudah Desentralisasi BPHTB di Kabupaten Bengkayang dapat dijelaskan 

bahwa pengelolaan penerimaan BPHTB pada waktu 6 tahun sebelum pengalihan 

dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan rata-rata 101,15% dengan 
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kriteria sangat efektif sedangkan 6 tahun sesudah dikelola langsung oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang efektifitas malah menurun dengan 

rata-rata menjadi 84,34% dengan kriteria cukup efektif. Hasil uji beda 

berpasangan di Kabupaten Bengkayang telah membuktikan secara efektifitas 

bahwa penerimaan BPHTB setelah pengalihan lebih rendah dibandingkan 

sebelumnya. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Junaidi 

Firrawan (2014) yaitu perbandingan efektifitas realisasi penerimaan BPHTB di 

Kabupaten Kayong Utara antara sebelum dan sesudah menjadi pajak daerah 

mengalami penurunan yaitu dari 694,18% menjadi 90,05%. 

Walaupun efektifitas penerimaan pajak BPHTB menurun tetapi tidak 

berdampak langsung dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu 

penerimaan PAD dari sebelum dan sesudah pengalihan terus meningkat 

sedangkan dari segi penerimaan Dana bagi Hasil Pajak mengalami penurunan. 

Hal ini tidak sama dengan hasil penelitian yang dilakukan olah I Gusti Ngurah 

Dwi Purna Wijaya (2014) yaitu Penerimaan DBH di Kabupaten Karangasem 

setelah desentralisasi cenderung mengalami peningkatan walaupun tidak 

signifikan. Dalam arti penerimaan DBH setelah desentralisasi lebih besar 

dibandingkan dengan sebelum desentralisasi. Secara teori seharusnya dengan 

beralihnya BPHTB menjadi pajak daerah maka penerimaan DBH akan berkurang. 

Sedangkan dampaknya terhadap penerimaan PAD walau kontribusinya masih 

tergolong kecil namun terus meningkat tiap tahunnya. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengalihan pajak BPHTB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah 

Daerah di Kabupaten Bengkayang dapat dikatagorikan sebagai berikut : 

1. Faktor Internal antara lain terdiri dari : 

a. Database yang diserahkan oleh KPP Pratama Singkawang terkait dengan 

luas tanah dan bangunan menunjukkan nilai yang tidak akurat. Database 

merupakan acuan dasar untuk pengisian SPOP oleh wajib pajak untuk 

itu perlu memperbaharui NJOP sebaiknya dua tahun sekali. 

b. Sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang 

menangani perpajakan ini masih perlu dipersiapkan lebih baik dari segi 

kualitas dan kuantitas. Karena pada saat ini jumlah pegawai di sub 

bidang pendaftaran dan pelayanan dan sub bidang penetapan dan 

penagihan masih sangat kurang sehingga belum bisa optimal dalam 

memberikan pelayanan dan pemungutan pajak BPHTB. 
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c. Nilai jual beli tanah dan atau bangunan didasarkan pada nilai transaksi, 

yaitu harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang 

yang melakukan transaksi: Selain didasarkan oleh nilai transaksi, khusus 

diluar jual beli didasarkan pada nilai pasar, yaitu harga rata-rata dari 

transaksi jual beli secara wajar yang terjadi disekitar letak tanah dan 

atau bangunan. Besar kecilnya nilai transaksi dipengaruhi oleh luas tanah 

dan bangunan, NJOP dan tarif pajak BPHTB. Jumlah penerimaan 

BPHTB suatu daerah juga disebabkan oleh rendahnya potensi, dimana 

nilai transaksi sebagian besar berada di bawah Nilai Perolehan Objek 

Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Undang-Undang No. 28 tahun 

2009 menetapkan NPOPTKP paling rendah Rp 60 juta. Nilai NPOPTKP 

ini bagi sebagian daerah, terutama yang memiliki prospek kurang baik 

dalam bisnis properti, dirasakan terlalu tinggi. 

2. Faktor Ekternal terdiri dari antara lain : 

a. Kerjasama yang baik antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan 

BPHTB (misal: dibentuk forum atau tim) seperti Notaris, PPAT, BPN, 

KPP serta Pemda sendiri sangat penting untuk menghasilkan nilai 

transaksi yang mendekati nilai sebenarnya serta meningkatkan layanan 

yang baik kepada wajib pajak; 

b. Ketersediaan infrastruktur bukan saja akan menjadi daya tarik bagi 

investasi masuk serta kemajuan ekonomi, tetapi juga akan menjadi 

pendorong bagi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur baik akan 

termotivasi membayar pajak karena merasa membutuhkan dan 

menikmati infrastruktur yang baik tersebut. 

Berdasarkan proyeksi penerimaan BPHTB setelah ada kenaikan NJOP 

tanah sesuai dengan hasil pengolahan data penelitian pada lampiran dapat 

digambarkan pada tabel 4 dan grafik 1 berikut: 
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Tabel 4. 

Proyeksi Jumlah Penerimaan BPHTB Setelah perubahan NJOP 

No 
Kenaikan 

NJOP 

Penerimaan 

BPHTB dengan 

tarif 5 % 

Penerimaan 

BPHTB dengan 

tarif 3 % 

1 sebelum kenaikan 61.012.750 36.607.650 

2 Tahap 1 87.641.800 52.585.080 

3 Tahap 2 115.697.250 69.418.350 

4 Tahap 3 143.752.700 86.251.620 

5 Tahap 4 171.808.150 103.084.890 

6 Tahap 5 199.863.600 119.918.160 

7 Tahap 6 227.919.050 136.751.430 

8 Tahap 7 255.974.500 153.584.700 

9 Tahap 8 284.029.950 170.417.970 

10 Tahap 9 312.085.400 187.251.240 

11 Tahap 10 340.140.850 204.084.510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. 

Proyeksi Jumlah Penerimaan BPHTB Setelah adanya perubahan NJOP 

  

 Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat bahwa apabila NJOP dinaikan sebesar 

10 kali maka penerimaan BPHTB mendekati jumlah penerimaan BPHTB 

berdasarkan harga transaksi. Hal ini menggambarkan bahwa NJOP Kabupaten 

Bengkayang masih sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai harga 

pasar tanah sehingga NJOP tanah dan bangunan sangat perlu untuk dikaji ulang. 

Dengan kenaikan NJOP Tanah dan Bangunan selain berdampak untuk 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

109 

 

 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga memberi keuntungan bagi masyarakat 

yang akan menjual tanah dan bangunan mereka. Tetapi harus diperhatikan juga 

dalam menaikkan NJOP jangan sampai terlalu membebankan masyarakat dan 

mengurangi minat investor dalam berinvestasi. Untuk itu dalam menaikan NJOP 

juga harus diimbangi dengan kajian pengenaan tarif. Sehubungan tarif yang 

dikenakan di Kabupaten Bengkayang adalah tarif tertinggi yaitu 5% sedangkan 

berdasarkan potensi penerimaan BPHTB Kabupaten Bengkayang masih rendah. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak pengalihan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Pusat meningkatkan Penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang walaupun efektifitas penerimaan 

BPHTB pada waktu 6 tahun sebelum pengalihan dari Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah dengan rata-rata 101,15 % dan kriteria sangat efektif 

sedangkan 6 tahun sesudah dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bengkayang efektifitas malah menurun dengan rata-rata menjadi 84,34 % dengan 

kriteria cukup efektif. Hal ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten 

Bengkayang untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan 

mengevaluasi apakah kebijakan BPHTB seperti objek, subjek, tarif, dan Nilai 

Jual Objek Pajak yang ditetapkan oleh daerah sudah disesuaikan dengan kondisi 

dan tujuan pembangunan daerah. 

 

e. SIMPULAN 

1. Pengelolaan penerimaan BPHTB pada waktu 6 tahun sebelum pengalihan 

dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah termasuk dalam kriteria sangat 

efektif sedangkan 6 tahun sesudah dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bengkayang efektifitas malah menurun dengan kriteria cukup 

efektif. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang 

dalam meningkatkan efektivitas dan pelayanan kepada masyarakat sehingga 

jumlah penerimaan BPHTB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus 

meningkat secara signifikan. 

2. Penerimaan BPHTB ternyata sangat terkait dengan seberapa baik pemerintah 

daerah merancang dan menjalankan program ekonominya, seberapa menarik 

suatu daerah menjadi tempat tinggal, tempat berusaha, dan tempat 

berinvestasi, dan seberapa baik kondisi infrastruktur yang disediakan oleh 

pemerintah daerah. 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

110 

 

 

3. Perubahan density berpengaruh positif terhadap perubahan penerimaan 

BPHTB, semakin tinggi density maka penerimaan BPHTB juga akan 

semakin tinggi. Artinya, kepadatan penduduk merupakan faktor penting 

dalam penerimaan BPHTB. Daerah yang padat penduduknya 

menggambarkan tingginya persaingan untuk mendapatkan tanah dan 

bangunan yang menyebabkan harga akan meningkat. 

4. Peningkatan harga merupakan sumber utama potensi peningkatan penerimaan 

BPHTB. Buktinya, penerimaan BPHTB Kota (yang biasanya lebih padat) 

jauh lebih tinggi dibanding penerimaan BPHTB kabupaten. 
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ANALISIS POTENSI WISATA SYARIAH DI KOTA PONTIANAK 
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ABSTRACT 

Based on Thomson Reuters data taken from 55 countries in the 2017-2018 Global Islamic 

Economy Report, the total world expenditure ini 2013 in the halal food and beverage 

sector reached USD 1,292 billion or 10.8 percent of the world population’s food and 

drink needs and will reach USD 2,357 billion or 21,2 percent of global food and 

beverage expenditure in 2019. Pontianak as the capital of West Kalimantan is one of the 

cities in Indonesia that is experiencing growth and development both in terms of ecnomic, 

social, cultural, health, and tourism of course. This study analyzes the condition of the 

potential of Islamic tourism in the city of Pontianak and how the readiness of Pontianak 

in implementing sharia tourism from perception of tourist. The results showed that 

Pontianak had good tourism potential and was ready to be developed into sharia tourism. 

Overall respondents’ perceptions stated that Pontianak was in good condition and ready 

to launch and develop sharia tourism with a percentage of readiness of 66 percent. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sektor perekonomian Islam yang mengalami pertumbuhan cukup 

signifikan adalah pariwisata syariah. Pariwisata merupakan industri hilir yang 

terus mengalami perkembangan luar biasa dari yang bersifat konvensional 

(massal, liburan, dan hanya sightseeing) mengarah pada pemenuhan gaya hidup. 

Trend wisata syariah sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah 

menjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat. Menurut Pew 

Research Center (kelompok jajak pendapat di Amerika Serikat), jumlah penduduk 

muslim pada tahun 2010 sebesar 1,6 Miliar atau 23 persen jumlah penduduk 

dunia. Jumlah penduduk muslim tersebut merupakan urutan kedua setelah umat 

kristiani sebesar 2,2 Miliar atau 31 persen penduduk dunia (Institute, 2015), dan 

diperkirakan hingga tahun 2050, penduduk muslim mencapai 2,8 Miliar atau 30 

persen penduduk dunia. 

Berdasarkan data Thomson Reuters yang diambil dari 55 negara dalam 

Global Islamic Economy Report 2017-2018, total pengeluar muslm dunia pada 
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tahun 2013 di sektor makanan dan minuman halal mencapai USD 1.292 miliar 

atau sebesar 10,8 persen dari pengeluaran kebutuhan makan dan minum penduduk 

dunia dan akan mencapai USD 2.357 miliar atau 21,2 persen dari pengeluaran 

kebutuhan makanan dan minuman global pada 2019. Di sektor perjalanan, pada 

tahun 2017 umat muslm dunia menghabiskan sekitar USD 140 miliar untuk 

berwisata atau sekitar 7,7 persen dari pengeluaran global. Jumlah tersebut 

diperkirakan terus meingkat menjadi USD 238 miliar atau 11,6 persen dari 

pengeluaran global sektor perjalanan pada tahun 2019 (diluar perjalanan haji dan 

umrah).  

Keberadaan industri pariwisata halal menjadi varian baru industri 

pariwisata yang sudah ada. Beberapa negara di dunia telah menggarap industri 

pariwisata syariah lebih intens daripada Indonesia, diantaranya Malaysian, 

Thailand Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan Cina. Thailand memiliki The 

Halal Science Center Chulalongkorn University, pusat riset yang bekerja sama 

dengan Pemerintah Thailand dan Lembaga Keagamaan dengan tujuan 

mengeluarkan standarisasi dan sertifikasi untuk industri yang dilakukan secara 

transparan dan akuntabel. Australia melalui lembaga Queensland Tourism 

mengeluarkan program wisata syariah pada bulan Agustus 2012 melalui 

kerjasama dengan hotel-hotel ternama mengadakan buka puasa bersama, 

menyediakan tempat shalat yang nyaman dan mudah dijangkau di pusat-pusat 

perbelanjaan, memberikan petunjuk arah kiblat dan menyediakan Al-qur’an di 

kamar hotel, hingga menyediakan petugas di Visitor’s Information Offices dengan 

kemampuan berbahasa arab. Korea Selatan melalui Perwakialn Organisasi 

Pariwisata Korea Selatan di Jakarta (KTO Jakart) mengakui siap menjadi destinasi 

wisata syariah dengan menyediakan paket wisata bagi wisatawan muslim dan 

fasilitas yang mendukung. Demikian pula Jerman menyediakan tempat shalat 

yangbersih dan nyaman di Terminal 1 Bandara Munich sejak bulan Juni 2011 

(Sofyan, 2012). 

Warisan budaya dan agama dengan keragaman suku, etnis, bahasa, dan 

adat kebiasaan menjadi potensi dalam pengembangan pariwisata. Secara khusus, 

umat Islam sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia tentunya memiliki 

keunikan yang menjadi ciri khas bangsa dengan destinasi pariwisata yang ada, 

seperti keraton, masjid, benda-benda pusaka, makam, hingga kulinar yang 

dimilikinya (Jaelani, et al., 2016). Pada tahun 2013, Indonesia melalui 

Kementerian Pariwisata telah menetapkan tiga belas provinsi untuk menjadi 

destinasi wisata halal unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

114 

 

 

Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali (Indonesia 

Travel, 2013). Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat 

merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan 

pariwisata tentunya. Tabel 1.3 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan luar 

negeri ke Kota Pontianak. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditemukan rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu perkembangan pariwisata syariah dunia berdampak 

pada peningkatan pariwisata di Indonesia yang tersebar di beberapa kota/provinsi. 

Peningkatan ini menimbulkan gairah baru dalam industri pariwisata Indonesia. 

Maka perlu dilakukan penelitian yang menganalisis kondisi potensi destinasi 

wisata syariah di Kota Pontianak, kesiapan Kota Pontianak jika dilihat dari 

persepsi wisatawan, strategi yang tepat untuk mengembangkan wisata syariah di 

Kota Pontianak. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Konsep Pariwisata Dalam Islam 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang terjadi ketika secara internasional, 

orang menyeberangi perbatasan untuk liburan atau bisnis dan tinggal setidaknya 

dua puluh empat jam tetapi kurang dari satu tahun (Mill & Morrison, 1998). 

Definisi lain tentang pariwisata yaitu sebagai kegaitan orang di luar 

lingkungannya dengan jangka waktu tertentu dan tujuan perjalanan utamanya 

selain pendidikan atau mencari pengalaman dengan membayar suatu kegiatan di 

tempat yang dikunjungi (Chadwick, 1994). Pariwisata adalah konsep yang rumit 

mencakup berbagai pertimbangan sosial, perilaku, ekonomi, politik, budaya, dan 

lingkungan. Konsep pariwisata terdiri dari serangkaian kegiatan, layanan, dan 

manfaat yang memberikan pengalaman tertentu kepada para wisatawan (Medic-

and-Middleton, 1973). Sedangkan pariwisata itu sendiri memiliki lima unsur 

penting, yaitu atraksi, akses, fasilitas, kegiatan, dan terkait sisi jasa pariwisata 

(Buhalis, 2000). Terdapat beberapa pandangan dalam Islam mengenai perjalanan 

dan wisata, antara lain sebagai berikut: 
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a. Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan utuk 

melakukan satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan 

tertentu dan umrah yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah. 

b. Wisata sangat berhubungan dengan konsep pengetahuan dan 

pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang dilakukan pada 

awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan pengetahuan (QS. 

at-Taubah: 122). 

c. Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan dan 

cara seorang muslim untuk bertafakur atas segala ciptaan-Nya. Perintah 

untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa tempat dalam Al-

Qur’an (QS. al-An’am: 11-12; QS an-Naml: 69-70). 

d. Tujuan besar lainnya adalah untuk syiar dan menunjukkan keagungan 

Allah dan Rasul-Nya. 

Pariwisata Islam atau wisata dalam Islam berfokus pada isu-isu seperti 

keterlibatan (muslim), tempat (tujuan Islam), produk (daerah tempat tinggal, 

makanan, minuman), dimensi (ekonomi, budaya, agama, sosial) dan pengelolaan 

proses pelayanan (pemasaran dan isu-isu etis). Motivasi dan niat sangat penting 

dalam Islam, karena mereka terkait dengan sikap dan tujuan mereka (Henderson, 

2010). Beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Brunei, istilah wisata 

religi atau wisata Islam lebih dikenal sebagai wisata Syariah. 

 

2.2. Konsep Tentang Wisata Religi, Wisata Syariah, dan Wisata Halal 

Wisata religi menunjukkan aktivitas perjalanan dengan motivasi atau 

tujuan keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama (Muslim, Kristen, Hindu, 

Budha) yang biasanya dengan mengunjungi tempat-tempat suci agama atau tokoh 

agama. Wisata religi dapat berfungsi sebagai suatu kegiatan yang memiliki 

motivasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kegiatan tersebut dapat mencakup 

haji, umrah, dan sebagainya. Bentuk lain dapat berupa ungkapan rasa syukur 

kepada Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim dan pengakuan atas 

kebesaran-Nya yang dapat diamati di mana saja baik pada masa lalu maupun 

sekarang (Din, 1989). 

1. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka indikator wisata religi 

dalam Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: 

2. Konsep budaya dalam kaitannya dengan pariwisata Islam (situs budaya-

agama Islam) (Al-Hamarneh, 2011) 
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3. Pariwisata identik dengan Muslim (tunduk pada kepatuhan dengan nilai-

nilai Islam), meskipun dapat diperluas yang mencakup non Muslim. 

4. Wisata religi (ziarah dan kunjungan ke tempat-tempat suci di seluruh 

dunia Islam) (Hassan, 2004) 

5. Pariwisata islam merupakan suatu pariwisata dengan dimensi moral baru 

yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat diterima, berdimensi etis dan 

memiliki standar transendental (Hassan, 2004). 

6. Wisata islam merupakan perjalanan yang memiliki motivasi keselamatan 

(Din, 1989) 

Definisi pariwisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang 

didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam (Sofyan, 2012). Adapun kriteria umum 

pariwisata syariah yaitu, pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. 

Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, 

menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, 

menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. 

Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. 

Istilah wisata halal sering pula disamakan dengan wisata religi. Padahal, 

wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup segala wisata yang 

didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang tidak hanya untuk wisatawan 

muslim, tetapi untuk wisatawan non muslim (Al-Hasan, 2017). 

Berbicara mengenai wisata halal, menurut Abdul Kadir Din terdapat 10 

komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu: (1) Awareness atau 

pengenalan destinasi wisata; (2) Atractive atau menarik untuk dikunjungi; (3) 

Accessible atau mudah diakses; (4) Available atau tersedia destinasi wisata yang 

aman; (5) Affordable atau terjangkau oleh semua segmen; (6) A range of 

accommodation atau akomadasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan; (7) 

Acceptance atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan; (8) Agency 

atau agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik; (9) Attentiveness atau 

sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan (10) Acoountability 

atau akuntabilitas kepastian keselematan, keamanan, dan tidak ada korupsi (Din, 

2000). Perbedaan signifikan antara konvensional, wisata religi, dan wisata halal 

ditunjukkan pada Tabel 1 (Jaelani, 2017). 
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Tabel 1. Perbedaan wisata konvensional, wisata halal, dan wisata syariah 

No Perbandingan Konvensional Religi Syariah 

1. Obyek Alam, budaya, 

herritage, kuliner 

Tempat ibadah, 

peninggalan sejarah 

Semuanya 

2. Tujuan Menghibur Meningkatkan 

spiritualitas 

Meningkatkan 

spiritualitas dengan cara 

menghibur 

3. Target Menyentuh kepuasan 

dan kesenangan yang 

berdimensi nafsu, 

semata-mata hanya 

untuk hiburan 

Aspek spiritual yang bisa 

menyenangkan jiwa. 

Guna mencari ketenangan 

batin 

Memenuhi keinginan 

serta menunmbuhkan 

kesadaran beragama 

4. Guide Memahami dan 

menguasai informasi 

sehingga bisa menarik 

wisatawan 

Menguasai sejarah tokoh 

dan lokasi yang menjadi 

obyek wisata 

Membuat turis tertarik 

pada obyek sekaligus 

membangkitkan spirit 

religi wisatawan. 

Mampu menjelaskan 

fungsi dan peran syariah 

dalam bentuk 

kebahagiaan dan 

kepuasan batin dalam 

kehidupan manusia 

5. Fasilitas Ibadah Komplementer Komplementer Integrated 

6. Kuliner Umum Umum Umum 

7. Relasi dengan 

masyarakat 

lingkungan 

obyek wisata 

Komplementer dan 

hanya untuk 

keuntungan materi 

Komplementer dan hanya 

untuk keuntungan materi 

Integrated, interaksi 

berdasar pada prinsip 

syariah 

8. Agenda 

perjalanan 

Setiap waktu Waktu-waktu tertentu Memperhatikan waktu 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 

pendekatan kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif. Cakupan sumber daya 

yang dijadikan sebagi subyek penelitian hanya sampel yang dianggap 

representative. Menurut Sugiyono (2012) dikatakan metode kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistic. Selain itu, 

pendekatan kuantitatif digunakan karena peneliti menempatkan teori sebagai titik 
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tolak utama atas rasa ingin tahun peneliti untuk mengukur potensi pariwisata 

syariah di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dalam penelitian ini metode sampling 

yang digunakan adalah convenience sampling. Convenience sampling adalah 

suatu metode yang memilih responden berdasarkan kemudahan dan kenyamanan 

peneliti dalam mendapatkan dan menemukan contoh untuk dipilih. 

 

3.2. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

analisis dengan pendekatan studi deskripsi. Metode deskriptif adalah suatu metode 

yang meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nasir, 

2003). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT dalam 

pengembangan strategi. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan 

strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Strengths, Weakness, Opportunities, 

dan Threats terlibat dalam suatu proyek atau dalam bisnis usaha. Hal ini 

melibatkan penentuan tujuan usaha bisnis atau proyek dan mengidentifikasi 

faktor-faktor internal dan eksternal yang baik dan menguntungkan untuk 

mencapai tujuan itu. 

Tabel 2. Variabel Penelitian 

No Variabel Sub variabel 

1. Atraksi Alam 

Budaya 

Buatan 

2. Amenitas Perhotelan 

  Restoran/rumah makan 

  Biro Perjalanan Wisata 

Syariah 

  Pramuwisata 

3. Aksesibilitas Informasi 

  Keterjangkauan 
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Potensi Wisata Syariah Kota Pontianak 

4.1.1. Daya Tarik Wisata Syariah 

Kesiapan destinasi atau daya tarik wisata syariah Kota Pontianak dapat 

dilihat dari beberapa indikator utama yaitu ketersediaan wisata alam, wisata 

budaya dan wisata buatan, memiliki produk wisata belanja, kuliner, dan 

sightseeing, ketersediaan restoran halal, memiliki pertunjukan seni budaya yang 

tidak bertentangan dengan kaidah Islam, ketersediaan tempat beribadah dan sara 

bersuci yang layak serta sanitasi dan lingkungan destinasi wisata yang terjaga 

dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam indikator tersebut 

memberikan nilai positif bagi pengembangan potensi wisata syariah di Kota 

Pontianak. Skort total variabel daya tarik wisata syariah bernilai 2119 dengan 

skala maksimal 3000 dari enam indikator yang digunakan. Sebaran persentase 

persepsi responden memiliki daerah terbesar di kategori Netral, hal ini dapat 

terjadi karena memang saat ini memang belum ada program wisata syariah dari 

Pemerintah Kota Pontianak yang dicanangkan secara khsusus, sehingga jawaban 

yang diberikan oleh responden cenderung netral. Namun secara kumulatif, 

persentase jawaban responden berada nilai 71 persen yang berada pada level Baik 

atau Siap untuk dikembangkan lebih lanjut. 

 

Gambar 1. Skoring persepsi responden terhadap indikator variabel daya tarik 

wisata syariah (poin 1) dan skoring akumulasi daya tarik wisata syariah (poin 2) 

 

4.1.2. Akomodasi Wisata Syariah 

Pertumbuhan hotel dan penginapan di Kota Pontianak selama tiga tahun 

terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan. Hingga saat ini tersedia 4160 
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kamar yang tersebar di 46 hotel di kota Pontianak yang terdiri dari hotel bintang 

empat, tiga, dua, satu, dan kelas melati. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dimana terdapat lima 

indikator yang digunakan untuk mengukur potensi akomodasi wisata syariah 

menunjukkan bahwa indikator tempat beribadah dan bersuci di setiap hotel kota 

Pontianak memiliki sebaran nilai di tiga kategori yaitu Tidak Baik, Netral, dan 

Baik. Adapun besaran nilai untuk kedua indikator tersebut berkisar pada 313 

sampai dengan 320. Hal ini menunjukkan bahwa hotel dan penginapan yang 

berada di kota Pontianak sudah cukup memadai untuk dijadikan sebagai sarana 

pendukung wisata syariah. Selanjutnya untuk indikator ketersediaan makanan dan 

minuman halal, kondusivitas suasana, dan kebersihan lingkungan memiliki 

sebaran nilai dari 356 sampai dengan 390. Jika dilihat dari nilai kumulatifnya, 

maka diperoleh nilai sebesar 1753 atau sebesar 70 persen atau berada pada 

kategori Baik, ini menunjukkan bahwa variabel akomodasi wisata syariah di kota 

Pontianak sudah sangat potensial untuk dikembangkan. 

 

Gambar 2. Skoring persepsi responden terhadap indikator variabel akomodasi 

wisata syariah (poin 1) dan skoring akumulasi wisata syariah (poin 2) 

 

4.1.3. Usaha Penyedia Makanan dan Minuman di Kota Pontianak 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ketersediaan rumah makan 

halal di kota Pontianak berada pada sudah sangat siap sebagai sarana pendukung 

wisata syariah. Meskipun belum seluruhnya rumah makan dan restoran di kota 

Pontianak mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, tetapi terdapat jaminan dari 

penyedian jasa makanan dan minuman tentang kehalalan dari makanan dan 

minuman yang disajikan mengingat sebagian besar penduduk di kota Pontianak 
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beragama Islam. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah perlunya 

standarisasi pelayanan sebagai pedoman bagi penyedia jasa makanan dan 

minuman di kota Pontianak baik yang sudah bersertifikasi halal maupun yang 

belum sehingga tercipta keseragaman pelayanan kepada wisatawan yang 

berkunjung ke kota Pontianak. Hasil skoring kumulatif variabel ini didapatkan 

nilai sebesar 766 dengan persentase kesiapan sebesar 77 persen yang masuk pada 

kategori Baik dan siap. 

 

Gambar 3. Skoring persepsi responden terhadap indikator variabel usaha penyedia 

makanan (poin 1) dan skoring akumulasi usaha penyedia makanan (poin 2) 

4.1.4. Biro Perjalanan Wisata Syariah 

Mengingat belum adanya program wisata syariah baik dari pemerintah 

maupun inisiasi dari warga masyarakat kota Pontianak, maka berdampak pada 

belum adanya biro perjalanan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam 

pelayanannya kepada pelanggan/pengunjung. Responden menilai bahwa 

pelayanan biro perjalanan wisata di kota Pontianak masih bersifat standar saja, 

tidak pelayanan yang bersifat khusus kepada pengunjung. Namun biro perjalanan 

tetap melayani pengunjung sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan baik 

oleh masing-masing biro jasa dan pemerintah kota Pontianak. Hal ini ditunjukkan 

pada hasil penelitian ini dimana sekitar 40 persen hingga 43 persen responden 

memberikan tanggapan netral terhadap pelayanan biro perjalanan wisata kota 

Pontianak, tidak jelek namun belum ada pelayanan yang khusus dan berarti yang 

membedakan dengan pelayanan di kota-kota lain di Indonesia. 
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Gambar 4. Skoring persepsi responden terhadap indikator variabel perjalanan 

wisata syariah (poin 1) dan skoring akumulasi perjalanan wisata syariah (poin 2) 

 

4.1.5. Aksesibilitas di Kota Pontianak 

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data pendukung yang didapat, moda 

tranportasi di kota Pontianak terdiri dari moda transportasi darat, laut, dan udara. 

Trasportasi darat melayani angkutan dalam kota dan luar negeri, khususnya ke 

Malaysia dan Brunei Darussalam. Sementara untuk transportasi laut utamanya 

digunakan untuk distribusi barang saja. Moda transportasi udara termasuk moda 

transportasi unggulan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Pontianak 

terlebih lagi telah tersedia penerbangan langsung dari dan ke kota Pontianak ke 

dan dari kota-kota lain di Indonesia, seperti ke Jakarta, balikpapan, Bandung, 

Surabaya, Yogyakarta, Sintang, Ketapang, bahkan penerbanga langsung ke 

Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap 

aksesibilitas di kota Pontianak berada pada kategori Baik dan siap dikembangkan 

sebagai pendukung wisata syariah kota Pontianak. Adapaun skor kumulatif yang 

diperoleh sebesar 1372 dari skala 2000, atau sebesar 69 persen. 

 

Gambar 5. Skoring persepsi responden terhadap indikator variabel aksesibilitas di kota 

Pontianak (poin 1) dan skoring akumulasi aksesibilitas di kota Pontianak (poin 2) 
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4.2. Analisis SWOT Potensi Wisata Syariah di Kota Pontianak 

Analisis SWOT merupakan salah satu pendekatan analisis kebijakan yang 

menggambarkan Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opprtunity 

(peluang), dan Treatment (ancaman) dalam pengembangan wisata syariah di kota 

Pontianak. Analisis ini difokuskan pada faktor internal yang menjadi Strength dan 

Weakness dan faktor eksternal yang menjadi Opportunity dan Treatment. 

FAKTOR INTERNAL STRENGTH (S) WEAKNESS (W) 

 Kota Pontianak memiliki daya tarik 

wisata yang dapat dikembangkan 

menjadi daya tarik wisata syariah 

baik berupa wisata alam, wisata 

budaya dan wisata buatan. 

Akses telekomunikasi yang tersebar 

merata di seluruh bagian kota 

Pontianak yang terdiri dari berbagai 

operator pelayanan. 

Ketersediaan akomodasi yang sudah 

dengan sarana ibadah dan bersuci, 

kondisi yang kondusif, bersih dan 

ramah lingkungan. 

Koordinasi MUI dan Pemerintah 

Kota Pontianak dalam mendukung 

gerakan halal. 

Kemudahan moda transportasi baik 

yang disediakan pemerintah maupun 

swasta, dan tersedia bandar udara 

bertaraf internasional. 

Terdapat beberapa hotel yang 

memiliki sarana ibadah dan 

bersuci yang kurang memadai 

dari segi ukuran, sehingga harus 

mengantri untuk beribadah. 

Belum terdapat hotel dengan 

sertifikat halal. 

Belum tersedian biro perjalanan 

wisata dengan sertifikat halal 

atau pelayanan berprinsip 

syariah. 

Biro perjalanan wisata belum 

menyediakan pemandu wisata 

syariah 

Belum tersedia paket wisata 

syariah. 

FAKTOR EKSTERNAL   

OPPORTUNITY STRATEGI (S-O) STRATEGI (W-O) 

Mayoritas penduduk 

Indonesia beragama Islam, 

merupakan pasar potensial 

bagi perkembangan wisata 

syariah. 

Adanya konsep wisata 

syariah dari Kementerian 

Pariwisata dan Fatwa 

Pariwisata Syariah dari 

Menyediakan beberapa paket wisata 

syariah yang memiliki daya tarik bagi 

wisatawan untuk berkunjung ke kota 

Pontianak. 

Menambah rute penerbangan 

langsung ke beberapa negara. 

Mengadakan MoU dengan 

Kementerian Pariwisata untuk 

menciptakan sistem sertifikasi halal 

Memenuhi standar minimum 

fasilitas dan sarana pendukung 

wisata syariah, terutama 

ketersediaan sarana ibadah dan 

bersuci bagi wisatawan muslim. 

Mendorong setiap restoran untuk 

mengajukan sertifikasi halal MUI 

bagi yang belum dan melakukan 

monev bagi yang sudah 
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DSN-MUI 

Tingginya GDP negara-

negara TImur Tengah 

menjadi pasar potensial 

bagi pertumbuhan wisata 

syariah di Indonesia. 

terhadap usaha pariwisata 

Melakukan promosi secara masif 

menggunakan media elektronik dan 

media massa 

memiliki. 

Memberikan pembinaan kepada 

pemandu wisata untuk 

meningkatkan kompetensi dalam 

pelayanan kepada pengunjung 

terutama kemampuan 

berkomunikasi menggunakan 

bahasa asing. 

Memfasilitasi sertifikasi halal 

untuk usaha pariwisata. 

TREATMENT (T) STRATEGI (S-T) SRATEGI (W-T) 

Kalimantan Barat belum 

masuk ke dalam program 

destinasi wisata syariah 

dari Pemerintah Indonesia. 

Negara tetangga telah 

mempersiapkan diri untuk 

menjadi destinasi wisata 

syariah seprti Thailand, 

Singapura, Malaysia dan 

Brunei 

Melakukan studi banding ke daerah-

daerah yang sudah menjalankan 

program wisata syariah seperti NTB, 

DIY, Jawa Barat 

Melakukan pengembangan produk 

wisata dan menciptakan varian 

produk baru yang bersifat unik. 

Melakukan branding yang 

menunjukkan kelebihan destinasi 

wisata syariah kota Pontianak 

dibandingkan dengan daerah-

daerah lain. 

 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil pengolahan dan 

pembahasan data penelitian tentang analisis potensi wisata syariah di Kota 

Pontianak, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengolahan data 

kuesioner tentang persepsi responden terhadap potensi wiosata syariah di Kota 

Pontianak yang diukur melalui enam variabel didapatkan hasil bahwa daya tarik 

wisata syariah berada pada kondisi baik dan siap dengan persentase sebesar 71 

persen, akomodasi wisata syariah berada pada kondisi Baik dan siap dengan 

persentase 70 persen, usaha penyedia makanan dan minuman berada pada kondisi 

Baik dan siap dengan persentase 77 persen, biro perjalanan wisata syariah berada 

pada kondisi netral dengan persentase 47 persen, pemandu wisata syariah berada 

pada kondisi Baik dan siap dengan persentase 62 persen, dan aksesibilitas berada 

pada kondisi baik dan siap dengan persentase 69 persen. 

Secara keseluruhan persepsi responden menyatakan bahwa Kota Pontianak 

dalam kondisi baik dan siap untuk mencanangkan dan mengembangkan wisata 

syariah dengan persentase kesiapan sebesar 66 persen. 
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ABSTRAK 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan salah satunya 

pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diperlukan agar dapat 

mendukung masyarakat dalam mengembangkan produk dan jasa di daerahnya 

masing-masing. Namun, Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur seperti 

infrastruktur panjang jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air bersih dan 

infrastruktur puskesmas yang belum memadai serta belum semua infrastruktur 

rampung dalam proses pembangunannya di Provinsi Kalimantan Barat menjadi 

tantangan bagi pemerintah daerah karena infrastruktur sendiri merupakan suatu 

modal dalam menjangkau masuknya investasi, meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, membuka keterisolasian antarwilayah, meningkatkan akivitas, 

peningkatan akses teknologi serta peningkatan mobilitas masyarakat dan kontak 

sosial antar penduduk di berbagai daerah. 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh 

pembangunan infrastruktur panjang jalan, listrik, air bersih, dan puskesmas 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010 – 

2016. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda dengan metode 

Fixed effect. Sumber data yang diperoleh yaitu Badan Pusat Statistik, BAPPENAS 

serta KemenESDM. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pengaruh 

pembangunan infrastruktur panjang jalan negatif dan signifikan, pengaruh 

pembangunan infrastruktur listrik negatif dan tidak signifikan, pengaruh 

                                                             
* Email : srieniawati@gmail.com 
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pembangunan infrastruktur air bersih positif dan signifikan serta pengaruh 

pembangunan infrastruktur puskesmas positif dan tidak signifikan. 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur Panjang Jalan, 

Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Air Bersih, Infrastruktur Puskesmas. 

 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dalam melihat ukuran 

keberhasilan suatu perekonomian di suatu negara.  Pertumbuhan ekonomi 

diartikan secara umum sebagai kenaikan output umum barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh suatu negara pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

Todaro (2009) mengatakan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara 

dipengaruhi oleh akumulasi modal yaitu investasi pada tanah, peralatan dan 

mesin, sarana, sumber daya alam, sumber daya manusia baik jumlah maupun 

tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi dalam akses infomasi, inovasi 

dan kemampuan pengembangan diri serta budaya kerja. 

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat setiap tahunnya berfukluatif. 

Pada tahun 2010 tumbuh sebesar 5,35% dan terus meningkat hingga tahun 2013 

yakni 6,04%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 5,02%.  

Menyikapi kenyataan ini, pemerintah perlu melakukan penguatan ekonomi agar 

kecenderugan penurunan pertumbuhan ekonomi dapat diatasi.  Penguatan 

pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari peningkatan kualitas 

pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.  Kebijakan pembangunan 

infrastruktur harus diupayakan agar tidak hanya fokus pada peningkatan nilai 

output, namun juga pada pemerataan pendistribusiannya. 

Menurut Azis (1999), pembangunan infrastruktur dapat memberikan 

dampak yang positif di antaranya:  

a. Dapat membuka keterisolasian antar daerah dan membangun konektivitas 

antar daerah, 

b. Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran roda perekonomian 

wilayah, 

c. Mempermudah masuknya penggunaan akses teknologi terbaru. 
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Infrastruktur yang memberikan pengaruh besar pada perekonomian dapat 

berupa kondisi jalan raya yang menjadi penghubung satu wilayah ke wilayah 

lainnya, keberadaan listrik sebagai sumber utama dalam kegiatan produksi serta 

akses terhadap air bersih dan sarana kesehatan yang menjadi salah satu ukuran 

kesejahteraan masyarakat.  Kesemuanya itu bersinergi dalam meningkatkan 

kinerja perekonomian dengan mekanisme tertentu. 

Kondisi jalan yang baik akan mempermudah kegiatan ekonomi baik dalam 

pengadaan input maupun pemasaran output.  Waktu yang digunakan akan 

semakin singkat, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir.  

Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan mereka dengan harga 

yang memadai karena biaya produksi yang dapat ditekan oleh produsen. 

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa ada beberapa kabupaten yang 

selama kurun lima tahun tidak mengalami perubahan panjang jalan yakni 

Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, dan Kota Pontianak.  Namun ada 

juga wilayah yang mengalami peningkatan panjang jalan seperti Kabupaten 

Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Panjang Jalan  

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat (Km) 

Kabupaten/ 

Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sambas 842,15 842,15 696,63 696,63 696,63 1102,21 1102,21 

Bengkayang 1425 1400 1400 1280 1280 1281 1281 

Landak 982,42 982,42 1876,21 982,42 982,43 982,43 1842,96 

Mempawah 452,63 452,63 452,63 452,63 452,63 474,65 474,65 

Sanggau 867,34 867,34 797,09 797,09 867,34 867,34 1001,5 

Ketapang 1474,57 1474,57 1474,57 3235,86 3239,06 3209,98 3209,98 

Sintang 1099,34 1501,74 4126,67 4123,52 4123,52 4688,55 4688,55 

Kapuas Hulu 884,08 884,08 1186,87 1186,87 1186,87 1186,87 1108,33 

Sekadau 423,32 456,8 499,75 500,12 500,12 500,12 764,28 

Melawi 1147,22 1338,76 1344,75 642,4 2303,16 931,69 931,69 

Kayong Utara 1747,93 321,16 106,67 334,16 334,16 334,16 334,16 

Kubu Raya 500,3 500,3 529,36 542,03 444,31 444,31 529 

Kota Pontianak 259,14 259,14 259,64 259,64 265,79 299,1 274,23 

Kota Singkawang 457,2 462,19 466,21 462,2 462,19 547,25 387,09 

        Sumber: BPS KalBar 2018, diolah. 
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Pada tahun 2013 Kabupaten Kapuas Hulu memproduksi listrik hanya 

231.144 Kwh, sedangkan produksi listrik terbesar dihasilkan Kota Pontianak pada 

tahun 2014 yakni sebesar 1.494.329.591 Kwh.  Ini menunjukkan bahwa listrik 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan Barat sebagai konsumsi pokok 

mereka dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Munculnya permasalahan 

seperti pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN Wilayah Kalimantan Barat 

sendiri dikarenakan pasokan daya listrik yang belum mencukupi sehingga dengan 

sangat terpaksa dilakukan pemadaman bergilir serta belum terjangkaunya pasokan 

listrik ke daerah – daerah terpencil di Kalimantan Barat. 

Tabel 1.2 

Perkembangan Produksi Kapasitas Listrik  

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat (KWH) 

Kabupaten/ 

Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sambas 17.980.307 9.002.174 6.470.793 6.746.115 90.816.032 12.538.219 15.741.978 

Bengkayang 2.556.730 2.050.760 1.037.226 1.279.040 14.136.560 53.814.600 4.813.840 

Landak 38.690.754 35.886.957 41.941.490 44.715.197 35.297.832 53.668.703 53.668.703 

Mempawah 62.293.288 67.752.337 75.565.998 86.342.261 90.799.365 46.655.853 56.793.183 

Sanggau 16.664.014 7.659.720 4.816.292 9.676.992 112..773.860 120.620.133 125.974.759 

Ketapang 45.845.105 35.728.180 154.144.936 145.597.066 189.392.118 203.485.293 211.318.300 

Sintang 18.226.469 20.567.371 71.133.161 92.151.594 119.584.943 103.445.347 10.419.125 

Kapuas 
Hulu 

1.080.472 634.090 295.541 45.533.186 55.813.210 63.723.945 68.338.996 

Sekadau 4.123.079 900.421 510.777 791.061 36.833.090 912.861 37.705.061 

Melawi 22.580.116 28.864.224 35.567.988 41.293.487 51.242.331 53.619.734 55.329.296 

Kayong 

Utara 
16.940.191 20.501.251 23.096.333 28.200.315 30.518.509 30.518.509 34.431.359 

Kubu Raya 2.557.986 3.143.042 3.587.015 3.587.015 3.587.015 4.558.020 4.519.843 

Kota 

Pontianak 
511.363.059 438.574.298 422.594.637 380.146.222 1.494.329.591 1.743.439.458 1.346.113.709 

Kota 

Singkawang 
68.027.907 44.626.295 29.791.167 483.111.961 550.813.350 615.191.698 620.333.651 

Sumber: BPS KalBar 2018, diolah 

Listrik yang telah dapat diakses oleh masyarakat di perdesaan juga 

memberikan pengaruh besar bagi perekonomian.  Tingkat konsumsi masyarakat 

terhadap produk-produk digital akan terus meningkat sesuai dengan kemajuan 

zaman.  Di sisi lain, produsen dapat dengan mudah memasarkan produknya 

hingga ke wilayah perdesaan. 
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Tabel 1.3 

Perkembangan Penyaluran Air Bersih Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 

Barat (M
3
) 

Kabupaten/ 

Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sambas 387.069 722.254 807.047 812.903 881.362 867.719 990.466 

Bengkayang 1.061.208 1.313.746 1.474.052 1.606.332 1.706.620 1.606.944 1.606.944 

Landak 216.904 273.530 269.292 257.052 306.175 345.950 585.000 

Mempawah 666.244 775.366 813.028 807.236 847.328 948.542 1.027.794 

Sanggau 1.950.630 2.036.122 1.990.647 1.938.741 1.952.866 2.004.826 2.143.178 

Ketapang 967.903 1.136.019 1.127.279 1.161.898 1.156.984 1.201.987 1.351.716 

Sintang 950.173 1.056.899 1.049.288 1.073.754 1.023.924 1.156.517 1.184.450 

Kapuas Hulu 1.986.270 2.237.413 3.096.592 3.255.239 3.431.081 3.396.047 3.884.711 

Sekadau 217.168 217.197 275.685 557.892 1.103.256 1.103.256 1.459.223 

Melawi 1.392.361 773.766 702.740 1.003.184 1.107.879 108.356 104.739 

Kayong Utara 87.711 94.893 94.893 94.893 100.182 100.182 100.182 

Kubu Raya 68.039 97.957 1.268.965 1.377.670 1.707.174 2.096.392 1.714.142 

Kota 

Pontianak 
22.167.268 24.886.784 26.273.392 31.470.353 31.355.409 30.077.940 30.900.627 

Kota 

Singkawang 
2.894.202 2.758.559 2.931.403 3.054.797 1.445.583 1.479.674 1.967.688 

Sumber: BPS Kalimantan Barat, diolah 

Air bersih yang memadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena air 

merupakan kebutuhan yang wajib ada dalam kehidupan setiap manusia.  

Meskipun Kalimantan Barat dikelilingi oleh Sungai Kapuas, namun kondisi air 

yang belum memenuhi standar kesehatan tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat 

setempat.  Air yang bersih akan memberikan dapat positif pada kesehatan 

masyarakat sehingga masyarakat akan sejahtera dan produktif.  Demikian juga 

bagi produsen, mereka akan berproduksi dengan kualitas yang memenuhi standar 

kesehatan.  Sehingga baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kegiatan 

ekonomi tetap akan terjaga baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Penyaluran air bersih di Kalimantan Barat dari tabel 1.3 setiap tahunnya 

bervariasi. Namun, penyaluran air bersih terendah terjadi di Kabupaten Kubu 

Raya tahun 2010 yang hanya menyalurkan air bersih sebesar 68.039 M
3
. 

Sedangkan rata – rata penyaluran air bersih terbanyak di kabupaten/kota terjadi 

pada tahun 2014 sebesar 46.550.697 M
3
. 

Sarana dan prasarana kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  

Keberadaan puskesmas sangat membantu dalam penanganan masalah kesehatan 

baik di perkotaan maupun di perdesaaan.  Masyarakat yang sehat akan mampu 

meningkatkan produktivitas kerjanya dan akhirnya dapat meningkatkan 
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pendapatan dan tabungannya sebagai modal bagi investor untuk mengembangkan 

kegiatan produksinya.  Dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat dapat 

membantu kegiatan ekonomin dalam konsumsi yang akan dijadikan dasar dalam 

penghitungan pendapatan wilayah melalui pendekatan pengeluaran. 

Tabel 1.4 

Perkembangan Pembangunan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Barat (Unit) 

Kabupaten/ 

Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sambas 177 175 157 158 158 142 143 

Bengkayang 105 125 125 125 125 121 98 

Landak 109 110 107 105 108 118 91 

Mempawah 54 53 55 55 44 48 34 

Sanggau 132 131 117 135 128 131 109 

Ketapang 185 189 177 191 194 178 157 

Sintang 106 103 113 100 135 135 143 

Kapuas Hulu 154 154 112 141 161 144 334 

Sekadau 78 78 84 83 87 87 87 

Melawi 87 81 80 82 86 84 96 

Kayong Utara 40 39 33 33 36 49 82 

Kubu Raya 101 94 94 105 113 92 92 

Kota Pontianak 51 51 52 49 48 54 44 

Kota 

Singkawang 
31 31 31 36 34 34 36 

      Sumber: BPS Kalimantan Barat, diolah 

Puskesmas menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat terutama di daerah – 

daerah terpencil yang belum menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang 

memadai. Dari tabel 1.4 terlihat pada tahun 2014, pemerintah daerah Kabupaten 

Ketapang sukses menyediakan unit puskesmas sebanyak 194 Unit termasuk 

puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Dibandingkan dengan Kota 

Singkawang yang memberikan perangkat kesehatan puskesmas hanya sebesar 31 

unit. 

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang belum memadai 

serta belum semua infrastruktur rampung dalam proses pembangunannya di 

Provinsi Kalimantan Barat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena 

infrastruktur sendiri merupakan suatu modal dalam menjangkau masuknya 

investasi di wilayah Kalimantan Barat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Kalimantan Barat.  
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Pembangunan infrastruktur mempunyai beberapa manfaat diantaranya 

membuka keterisolasian antarwilayah, meningkatkan akivitas serta mendukung 

roda perekonomian wilayah, peningkatan akses teknologi serta peningkatan 

mobilitas masyarakat dan kontak sosial antar penduduk di berbagai daerah. 

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 

pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan puskesmas dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Menurut Kuznets dalam Todaro (2009) mengatakan pertumbuhan ekonomi 

adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan 

dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada masyarakatnya sehingga 

kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian 

dalam hal teknologi, institusional, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan 

keadaan yang ada. Disimpulkan bahwa kenaikan input dalam proses produksi 

dalam mengadakan barang dan jasa bagi masyarakat ditentukan oleh kemajuan 

dalam hal teknologi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan tolak ukur dalam 

melihat keberhasilan perekonomian di suatu negara. Pengukuran pertumbuhan 

ekonomi secara konvensional biasanya dengan cara menghitung peningkatan 

presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan akan dicapai jika 

didukung oleh infrastruktur yang memadai.  Todaro (2009) juga mengatakan 

bahwa infrastruktur merupakan fasilitas yang memungkinkan adanya kegiatan 

ekonomi dan pasar, seperti jaringan transportasi, komunikasi, distribusi, utilitas 

air, saluran air, dan sistem persediaan energi. Jadi, Dari kedua pendapat diatas 

disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan suatu fasilitas yang akan memberikan 

hasil pertumbuhan ekonomi dari kegiatan dalam sektor infrastruktur, sektor jasa 

dan sektor pendidikan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat kinerja infrastruktur 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Palei (2015) yang menemukan 

bahwa daya saing nasional pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat perkembangan 

kelembagaan dan tujuh faktor lainnya, termasuk infrastruktur, yang pada 

gilirannya faktor infrastruktur ditentukan terutama oleh kualitas jalan, 

infrastruktur kereta api, transportasi udara dan pasokan listrik.  Hasil penelitian ini 

juga menjelaskan infrastruktur apa saja yang mampu meningkatkan pendapatan 
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wilayah dan menjadi faktor kunci dalam membuat kebijakan baik oleh pemerintah 

daerah maupun pelaku bisnis. 

Nurudeen & Usman (2010) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah 

Nigeria untuk kesehatan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi sehingga 

direkomendasikan agar pengeluaran pemerintah tersebut harus terus ditingkatkan 

karena akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. 

Secara umum, Sahoo, et al (2010) menemukan pembangunan infrastruktur 

telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi China secara signifikan pada periode 

1975-2007. Selanjutnya hubungan kausalitas dari pembangunan infrastruktur ke 

pertumbuhan ekonomi membenarkan bahwa pengeluaran pemerintah yang tinggi 

di China untuk pembangunan infrastruktur telah terjadi sejak awah tahun 1990an.  

Pengalaman China ini menyarankan pentingnya merancang kebijakan ekonomi 

yang mampu meningkatkan infrastruktur fisik sebaik pembentukan modal 

manusia demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara-negara 

berkembang. 

Kinerja infrastruktur melalui Indeks Pembangunan Infrastruktur telah 

diteliti oleh Patra & Acharya (2011) dan menghasilkan bahwa ada hubungan 

positif antara Indeks Pembangunan Infrastruktur dan Produk Domestik Bersih 

negara per kapita. Bukti empiris menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki 

potensi tinggi untuk mempengaruhi pertumbuhan produk domestik bersih per 

kapita, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan pada akhirnya 

membantu ekonomi.  Selanjutnya perlu upaya untuk menciptakan lebih banyak 

fasilitas infrastruktur di tingkat negara bagian, untuk meningkatkan produk 

domestik negara dan mengurangi tingkat kemiskinan dan pada akhirnya standar 

hidup masyarakat yang bersangkutan. 

Kesediaan transportasi darat tidak terlepas dari keberadaan jalan raya di 

China, Hong, et al (2011) menemukan bahwa transportasi darat (jalan raya dan 

jumlah kereta api) serta transportasi air memberikan dampak positif yang 

signifikan pada pertumbuhan ekonomi China.  Hasil penelitian ini juga 

menjelaskan bahwa dalam kondisi transportasi darat yang buruk sekalipun, jalan 

raya dan kereta api memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi daripada transportasi air. 

Pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong peningkatan 

pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, dapat dijadikan sebagai 

instrumen untuk mengurangi kemiskinan, dengan demikian pembangunan 
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infrastruktur telah menjadi prioritas utama dalam kebijakan di berbagai negara 

(Calderon & Serven, 2014).  Di sisi lain, infrastruktur juga dapat menyerap 

sebagian besar stimulus fiskal yang dikerahkan di tegah krisis global pada tahun 

2007-2008.  Secara rata-rata, 40 persen pengeluaran pemerintah di beberapa 

negara berkembang adalah untuk belanja infrastruktur, sementara untuk negara 

maju hanya 21 persennya (International Labor Organization, 2011). 

Kinerja infrastruktur dengan berbagai variabelnya secara umum 

memberikan dampak positif pada perekonomian di Indonesia.  Widayati (2010) 

menemukan bahwa infastruktur berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. 

Masing-masing infrastruktur memiliki pengaruh yang berbeda. Infrastruktur 

panjang jalan memberikan pengaruh yang besar dibandingkan dengan 

infrastruktur lainnya di Pulau Jawa (air bersih, listrik, telepon). 

Rangkang, dkk (2014) yang membuktikan bahwa infrastruktur panjang 

jalan, jumlah sekolah, dan jumlah rumah sakit memberikan pengaruh signifikan 

terhadap PDRB Kota Manado.  Sejalan dengan itu, Warsilan (2015) menemukan 

bahwa infrastruktur puskesmas, air bersih serta panjang jalan memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Samarinda. 

Akhirnya secara lebih luas, Maryaningsih, dkk (2014) menemukan bahwa 

infrastruktur listrik, jalan, dan transportasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berbentuk 

regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat di samping mengukur kekuatan hubungannya. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk panel data yaitu 

gabungan antara time series dan cross section yang terdiri dari 14 kabupaten/kota 

di Provinsi Kalimantan Barat selama 7 tahun terhitung dari tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2016. Data yang digunakan untuk penelitian ini bersumber dari 

publikasi data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.  
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Data dalam penelitian ini bersumber dari publikasi BPS provinsi 

Kalimantan Barat. Data dikumpulkan dengan cara mengunduh seluruh laporan 

hasil statistik BPS provinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya data disesuaikan 

dengan variabel dalam penelitian ini. 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah diiringi dengan kemakmuran masyarakat meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat mengindikasikan bagaimana 

aktivitas ekonomi dan gairah perkembangan ekonomi tumbuh di daerah tersebut 

dimana pengukurannya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai 

tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penelitian ini, menggunakan Produk 

Domestik Regional Bruto dan dinyatakan dalam rupiah. 

Kemudian data ini akan diuji menggunakan model regresi berganda 

dengan teknik GLS (General Least Square).  Adapun model estimasi secara 

umum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                       

Di mana:  

PEit = Pertumbuhan Ekonomi 

X1it = Panjang Jalan per KM 

X2it = Jumlah Kapasitas Produksi Listrik per Kwh 

X3it = Jumlah Kapasitas Produksi Air Bersih per M
3
 

X4it = Jumlah Puskesmas per unit  

β0   = Intersep 

β1, β2, β3   = Parameter (koefisien) regresi 

i =  Individu (14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat) 

t  = Waktu 

εit   = stochastic error term 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Dari hasil estimasi 7 metode yang terdapat didalam E-views 8 yaitu model 

Common Effect (No Weight dan Cross Section Weight), Fixed Effect (No Weight 

dan Cross Section Weight) serta Random Effect (Swammy – Arora, Wallace – 

Husain, Wensbeek – Kapteyn) yang ditunjukkan pada tabel 4.1 diperoleh 

kesimpulan metode terbaik yang dapat digunakan. 

Tabel 4.1 

Hasil Uji E-views dengan 7 Metode 

No. Teknik Regresi R
2 

Uji F 
Sum Squared 

Residual 

Jumlah Variabel 

Signifikan 

1 CE (No Weight) 11,13 0,00000 63,93 
3 Variabel Signifikan, 1 

Variabel tidak Signifikan. 

2 
CE (Cross section 

Weight) 
34,83 0,00000 63,30 

3 Variabel Signifikan, 1 

Variabel tidak Signifikan. 

3 FE (No Weight) 63,70 0,00000 26,11 
2 Variabel Signifikan, 2 

Variabel tidak Signifikan. 

4 
FE (Cross Section 

Weight) 
70,27 0,00000 25,72 

2 Variabel Signifikan, 2 

Variabel tidak Signifikan. 

5 
RE (Swammy – 

Arora) 
22,96 0,00071 30,18 

3 Variabel Signifikan, 1 

Variabel tidak Signifikan. 

6 
RE (Wallace – 

Husain) 
22,88 0,00074 30,14 

3 Variabel Signifikan, 1 

Variabel tidak Signifikan. 

7 
RE (Wansbeek – 

Kapteyn) 
23,93 0,00041 30,67 

3 Variabel Signifikan, 1 

Variabel tidak Signifikan. 

 

Hasil menunjukkan bahwa model yang lebih baik daripada model 

sebelumnya terdapat pada model Fixed Effect (Cross Section Weight) yang 

dimana Koefisien determinasinya lebih tinggi yakni sebesar 70,27% serta Sum 

Square Residual yang rendah sebesar 25,72 dengan jumlah variabel signifikan 

sebanyak 2 variabel dan tidak signifikan sebanyak 2 variabel. 

Nilai intercept positif setiap kabupaten/kota mempunyai arti bahwa apabila 

di kabupaten/kota tersebut tidak terdapat variabel infrastruktur panjang jalan, 

infrastruktur listrik, infrastruktur air bersih dan infrastruktur puskesmas, maka 

pertumbuhan ekonomi akan tetap meningkat sebesar nilai intercept-nya. 

Sedangkan nilai intercept negatif memiliki arti bahwa apabila di kabupaten/kota 
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tersebut tidak terdapat variabel infrastruktur panjang jalan, infrastruktur listrik, 

infrastruktur air bersih dan infrastruktur puskesmas, maka pertumbuhan ekonomi 

akan mengalami penurunan sebesar nilai intercept. 

Berdasarkan model yang terpilih dan terbaik yaitu model Fixed Effect 

(Cross Section Weight), maka didapatkanlah nilai konstanta dan koefisien pada 

tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Regresi Berganda Dengan Model Fixed Effect Cross Section Weight 

Variabel Koefisien Probabilitas 

Konstanta (β0) -2,344879 0,5631 

Infrastruktur Panjang Jalan -0,415742 0,0428 

Infrastruktur Listrik -0,070949 0,3606 

Infrastruktur Air Bersih 1,546682 0,0000 

Infrastruktur Puskesmas 0,004799 0,5619 

 

Berdasarkan tabel 4.2 persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut: 

                                                        

 

Uji t-statistik perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel. Di bawah ini merupakan 

tabel hasil uji t-statistik kemampuan pembangunan infrastruktur yaitu 

infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air bersih dan infrastruktur 

puskesmas dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan 

Barat. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji t-statistik 

Variabel Probabilitas Taraf Signifikan Arah Hubungan Keterangan 

Panjang 

Jalan 
0,0428 0,05 Negatif Signifikan 

Listrik 0,3606 0,05 Negatif Tidak Signifikan 

Air Bersih 0,0000 0,05 Positif Signifikan 

Puskesmas 0,5619 0,05 Positif Tidak Signifikan 
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Koefisien infrastruktur panjang jalan yang diperoleh sebesar -0,415742 

dan menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan 

nilai probabilitas uji t statistik yakni 0.0428. Dengan demikian pengajuan 

hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan pembangunan 

infrastruktur panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima. Akan 

tetapi, keberadaan variabel infrastruktur jalan memiliki pengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga oleh pengaruh dari investasi pemerintah di 

bidang infrastruktur jalan tidak langsung terhadap PDRB, melainkan berbentuk 

barang modal sebagai stimulus masuknya investor serta sebagai penyedia fasilitas 

dalam menunjang dan meningkatkan kegiatan perekonomian. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2009) 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda metode analisis Ordinary 

Least Square yang menunjukkan hasil pengujian bahwa infrastruktur jalan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Bekasi. 

Sama halnya dengan temuan Chaerunnisa (2014) dengan menggunakan 

metode Ordinary Least Square menunjukkan hasil estimasi bahwa infrastruktur 

jalan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Sukabumi. 

Koefisien infrastruktur listrik yang diperoleh sebesar -0,070949 dan 

menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan 

nilai probabilitas uji t statistik yang lebih besar dari taraf signifikan yang 

digunakan yaitu 0.3606 sehingga infrastruktur listrik tidak dapat dikatakan 

berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. 

Dengan demikian pengajuan hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh 

signifikan pembangunan infrastruktur panjang jalan terhadap pertumbuhan 

ekonomi tidak diterima.  

Hal ini diduga oleh pemakaian konsumsi penggunaan listrik lebih besar 

proporsinya digunakan oleh kelompok rumah tangga saja sedangkan kelompok 

industri penggunaan proporsi konsumsi listrik begitu kecil. Penggunaan konsumsi 

energi listrik lebih banyak digunakan dalam kebutuhan sehari – hari kelompok 

rumah tangga, seperti penggunaan barang-barang elektronik, memasak, mencuci 

dan lain – lain dibandingkan untuk kelompok industri yang dari tahun 2010 – 

2016 penggunaan konsumsi listrik hanya sebesar 407,98 Gwh. Penggunaan 

perhitungan Gwh (Giga Watt per Hour) berlaku dalam perhitungan untuk setiap 
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provinsi di seluruh Indonesia, sedangkan untuk penggunaa Kwh (Kilo Watt per 

Hour) sendiri berlaku untuk perhitungan di kabupaten/kota serta pada tingkatan di 

bawahnya. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofiani (2016) 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda model Fixed Effect yang 

menunjukkan hasil pengujian bahwa variabel jumlah energi listrik yang terjual 

(Kwh) tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Lampung. 

Koefisien infrastruktur air bersih yang diperoleh sebesar 1,546682 dan 

menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan nilai 

probabilitas uji t statistik yakni 0.0000. Dengan demikian pengajuan hipotesis 

yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan pembangunan infrastruktur 

air bersih terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima. 

Pengaruh tersebut disebabkan karena adanya peningkatan penyaluran air 

bersih di setiap kabupaten/kota setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh, 

tahun 2010 jumlah pelanggan sebanyak 141.103 rumah mendapatkan akses air 

bersih dan pada tahun 2014 jumlah pelanggan yang dimiliki Perusahaan Daerah 

Air Minum sebesar 304.485 rumah. Pada tahun 2012 kategori kelompok 

pelanggan tercatat sebanyak 138.649 untuk rumah tangga, 17.018 untuk kategori 

niaga, 9.247 untuk kategori instansi pemerintah, 2.294 untuk kategori sosial dan 

sisanya 461 pelanggan untuk kategori industri dan khusus. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputri 

(2013) dengan menggunakan analisis regresi linier berganda model Fixed Effect 

yang menunjukkan hasil pengujian bahwa variabel jumlah air bersih yang 

tersalurkan (M
3
) bernilai positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Jawa Barat.  Demikian pula hasil penelitian Fahlevi dkk (2016), dengan 

menggunakan metode analisis data panel hasilnya bahwa infrastruktur air bersih 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Aceh. 

Koefisien infrastruktur puskesmas yang diperoleh sebesar 0,004799 dan 

menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan 

nilai probabilitas uji t statistik yakni 0.5619. Dengan demikian pengajuan 

hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif pembangunan 

infrastruktur puksesmas terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima. Namun 

tidak signifikan diartikan dari variabel puskesmas diartikan sebagai kondisi belum 

mampu atau tidak berarti. 
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Tidak semua daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang 

memadai, di tambah lagi premi kesehatan yang belum menjangkau masyarakat 

daerah-daerah pelosok dan pedalaman, unit perangkat kesehatan yang belum 

mencukupi di daerah terpencil, penyediaan rumah sakit yang hanya terdapat di 

kota serta ketidaksadaran masyarakat akan akses kesehatan di daerahnya dapat 

menimbulkan permasalahan karena dapat menurunkan produktivitas penduduk.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) 

dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda model Generalized 

Least Square yang menunjukkan hasil pengujian bahwa variabel pelayanan 

kesehatan (puskesmas) berdampak positif dan tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 25 Kabupaten Kawasan Timur Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Pembangunan infrastruktur panjang jalan yang memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat 

memaksa pemerintah untuk terus meningkat kualitas jalan yang ada agar dapat 

mendukung kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. 

Pembangunan infrastruktur listrik yang juga memiliki pengaruh yang 

negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Kalimantan Barat menyebabkan perlunya peningkatan kapasitas pembangkit 

listrik untuk wilayah sekitar Provinsi Kalimantan Barat karena akan berpengaruh 

terhadap kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat yang belum teraliri 

listrik di daerahnya. Penggunaan energi pembangkit listrik terbarukan seperti 

pembangkit listrik tenaga surya dapat terus dioptimalkan demikian juga 

pembangkit tenaga listrik berbahan baku uranium yang bahan bakunya dapat 

diperoleh di Kabupaten Melawi. 

Pembangunan infrastruktur air bersih memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh kondisi 

geografis di Provinsi Kalimantan Barat yang banyak dilalui oleh aliran sungai, 

danau, maupun dekat pantai. Pemerintah hanya perlu menambah kapasitas 

penyaringan dan pembersih air agar kualitas air juga terjaga terutama jika 

memasuki musim kemarau. 

Pembangunan infrastruktur puskesmas memiliki pengaruh positif tapi 

tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah perlu 
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meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta premi kesehatan yang 

dapat mencakup seluruh masyarakat terutama bagi masyarakat yang belum 

mampu. 
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DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PUBLIK 

 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN  PENDUDUK 

DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

Wahyudi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

 

ABSTRAK 

This study aims to find out: 1) determine the effect of government spending on 

infrastructure, education, and health to economic growth in West Kalimantan Province,  

2) determine the effect of government spending on infrastructure, education, and health 

to population poverty in West Kalimantan Province. 

This study was conducted with descriptive quantitative method, and using a panel data 

regression model (OLS). The data used are secondary data (documents or reports) 

government spending in the regency/city of West Kalimantan Province for the period 

2011-2016, and macroeconomic indicators. 

The results of this study indicate that: 1) government spending for infrastructure and 

education had a significant effect on the economic growth in West Kalimantan Province, 

while government spending on health did not significantly, 2) government spending for 

infrastructure and education have a significant effect on the poverty in West Kalimantan 

Province, while government spending on health has no significant effect.  

Keywords: government spending, economic growth, poverty. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makroekonomi untuk 

mengukur capaian atau kinerja pembangunan suatu wilayah. Melalui akselarasi 

pertumbuhan ekonomi, berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan dan 

pengangguran diupayakan dapat teratasi. Secara bertahap dan berkesinambungan, 

kesejahteraan masyarakat akan meningkat.  

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pengurangan penduduk miskin adalah melalui peningkatan pengeluaran 

pemerintah. Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan alokasi 

sumber daya yang efektif dan efisien, mendorong aktivitas sosial ekonomi 
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masyarakat, yang pada gilirannya akan menciptakan distribusi pendapatan yang 

relatif merata.  

Sebagai komponen penting kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah 

menjadi instrumen yang paling praktis untuk melihat keterlibatan pemerintah 

dalam pengelolaan pembangunan. Pengeluaran pemerintah pada berbagai sektor 

publik (pengeluaran publik) merupakan bidang pengeluaran yang sangat penting 

bagi proses pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk penyediaan sarana dan 

prasarana (infrastruktur dasar), pendidikan, kesehatan, perumahan dan 

pemukiman, transportasi/pengangkutan, dan pengembangan potensi ekonomi 

merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tampak bahwa ketersediaan anggaran 

pemerintah mengalami peningkatan, dan disertai pula dengan meningkatnya 

pengeluaran pemerintah. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. 

Pengeluaran pemerintah kabupaten/kota cenderung meningkat setiap tahun, 

dikarenakan pengeluaran pemerintah memainkan peran penting dalam proses 

pembangunan. 

Sumber: Ringkasan APBD Kabupaten/Kota di Kalbar Tahun 2011-2016 (diolah) 

Grafik 1.1. 

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan  Barat,  

Tahun 2011-2016 
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Dilihat dari perkembangan kegiatannya, tampak bahwa pengeluaran 

pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat terus diupayakan meningkat di 

segala bidang. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada pengeluaran pemerintah 

pada sektor publik terutama untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. 

Pengaruhnya tidak hanya dalam jangka pendek, tapi kadangkala baru dapat 

dirasakan dalam jangka panjang.   

Berdasarkan kondisi objektif demikian, maka perumusan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor publik 

(infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan) terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

kemiskinan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Teori Pengeluaran Pemerintah 

Teori makro ekonomi terkait pengeluaran pemerintah yang dikemukakan 

para ahli ekonomi, dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) model pembangunan 

tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, (2) hukum Wagner mengenai 

perkembangan aktivitas pemerintah,  (3) teori Peacock dan Wiseman, dan (4) teori 

Keynes. 

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah 

dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto: 1997), 

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap 

pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, proporsi 

investasi pemerintah terhadap total investasi relatif besar dikarenakan pada tahap 

ini pemerintah harus menyediakan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, 

dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi 

pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar 

dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta semakin 

membesar.  

Wagner (Mangkoesoebroto: 1997) mengemukakan suatu teori mengenai 

perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi 

terhadap GNP. Menurut Wagner, beberapa penyebab semakin meningkatnya 

pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan 

ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan 
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dan meningkatnya fungsi pembangunan. Formulasi Hukum Wagner adalah 

sebagai berikut: 

 

    

    
   

     

    
     

      
    

 

PPkP  : Pengeluaran pemerintah per kapita 

PPK  : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk 

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun) 

 

Gambar  2.1 

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner  

 

Peacock dan Wiseman (Mangkoesoebroto: 1997) mengemukan teori 

mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori dibangun 

berdasarkan pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk 

memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak 

yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar.  

Selanjutnya, teori Keynes terkait pengeluaran pemerintah. Menurut 

Keynes (Mackenzie: 2008), pemerintah dapat mengurangi pengangguran dengan 

meningkatkan jumlah total pengeluaran dalam perekonomian. Teori Keynes 
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beranggapan bahwa perluasan belanja pemerintah mempercepat pertumbuhan 

ekonomi. Mengenai hubungan antara belanja publik dan pertumbuhan ekonomi, 

teori Keynes berpandangan bahwa pengeluaran publik yang tinggi menyebabkan 

peningkatan permintaan agregat (Y = C + I + G + X-M), dan pada gilirannya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, teori Wagner cenderung ke 

arah pandangan yang berbeda. Teori Wagner berpendapat bahwa peningkatan 

pendapatan nasional menyebabkan pengeluaran pemerintah. 

 

2.2.   Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik 

(1) Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Infrastruktur  

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Todaro (2004) 

mengemukakan bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur disuatu negara merupakan 

faktor yang sangat penting dan menentukkan bagi tingkat perluasan pembangunan 

ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif 

pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks makroekonomi, ketersediaan dari jasa 

pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, 

sedangkan dalam konteks mikro berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. 

Merujuk pada publikasi World Development Report infrastruktur berperan 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan 

infrastruktur yang cukup baik.  

(2) Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan  

Pengeluaran pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sangat 

dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus membangun suatu 

sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pemerintah di sektor 

pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan 

produktivitas masyarakat. 

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada 

kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga 

investment in human capital. Asumsi yang digunakan dalam teori human capital 

adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk 

menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat 

diaplikasikan dengan syarat adanya sumber teknologi tinggi secara efisien dan 

adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori 
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ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam 

meningkatkan produktivitas masyarakat. 

(3) Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Kesehatan 

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap 

perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak 

sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. 

Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh 

pemerintah melalui pengeluaran pemeritah. Perbaikan pelayanan kesehatan pada 

dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai 

masyarakat yang sejahtera. Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat 

berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan 

memiliki keterkaitan yang erat dengan produktivitas sumber daya manusia yang 

berkaitan dengan peningkatan kapasitas produksi.  

 

2.3.   Pertumbuhan Ekonomi 

Teori pertumbuhan ekonomi klasik Adam Smith melihat sistem produksi 

suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: sumber-sumber alam yang 

tersedia, sumber-sumber manusiawi, dan stok barang kapital. Ketiga unsur 

tersebut merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, sumber alam merupakan 

modal dasar pembangunan ekonomi, sumber alam merupakan modal dasar 

pembangunan ekonomi, karena sumber alam merupakan wadah yang paling 

mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, penduduk sangat berperan dalam 

menggunakan sumber-sumber alam yang tersedia dan harus didukung oleh stok 

modal yang ada (Todaro, 2004). 

Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menurut Kuznets adalah kenaikan 

kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk 

menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.Kenaikan kapasitas itu sendiri 

ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-

penyesuaian teknologi, intitusional (kelembagaan) dan ideologi terhadap berbagai 

tuntutan  keadaan yang ada (Todaro, 2004). 

 

2.4.   Kemiskinan 

Seorang ekonom Sharp (dalam Setiawan, 2011:49) mengatakan bahwa 

kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi yaitu: 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

150 

 

 

1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemilikan sumber 

daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk 

miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya 

rendah. 

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. 

Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, 

sehingga upayanya juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 

ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya 

diskriminasi, atau karena keturunan. 

3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Penduduk miskin 

hanya dapat mengakses modal dalam jumlah kecil karena terbatasnya 

kemampuan dan informasi yang dimiliki. 

Menurut teori Nurkse (dalam Setiawan, 2012:50) mengemukakan bahwa 

ketiga faktor kemiskinan tersebut diatas bermuara pada Teori Lingkaran setan 

kemiskinan (Vicious Circle of Poverty). Nurkse mengatakan bahwa ―a poor 

country is poor it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia memang miskin). 

 

2.5.   Kerangka Konseptual 

  Mengacu pada tujuan penelitian yakni menganalisis pengaruh pengeluaran 

pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan kemiskinan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat . 

3.  METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan 

bersifat data antar waktu (time series) dan data antar individu/ruang (cross 

section). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi. 

3.2. Metode Analisis Data 

Anlisis data menggunakan regresi linear berganda. Alat analisis yang digunakan 

model regresi linear berganda memiliki variabel penduga lebih dari satu, yaitu X1 

sampai dengan X3, yang dinyatakan dalam model persamaan: Y = 𝒇 (X1,X2, X3). 
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4.   HASIL DAN  PEMBAHASAN 

4.1.  Hasil Penelitian 

Hasil regresi panel pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, 

pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan 

Barat adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1. 

 Hasil Regresi Pertumbuhan Ekonomi  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 4.715897 0.200356 23.53764 0.0000 

INF -8.26E-06 2.22E-06 -3.713676 0.0004 

PEND 8.89E-06 1.72E-06 5.163664 0.0000 

KES -5.12E-06 4.71E-06 -1.088292 0.2804 

                  

(1) Nilai probabilitas X1 (0,0004) < α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

(2) Nilai probabilitas (X2) (0,000) < α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

(3) Nilai probabilitas (X3) (0,2804) > α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

Hasil regresi panel pengaruh pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, 

pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan penduduk kabupaten/kota di 

Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. 

Hasil Regresi Kemiskinan Penduduk  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C -6.060731 2.144556 -2.826101 0.0062 

INF -0.764340 0.240773 -3.174518 0.0023 

PEND 1.575234 0.317039 4.968578 0.0000 

KES 0.097098 0.307144 0.316132 0.7529 

 

(1) Nilai probabilitas X1 (0,0023) < α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

(2) Nilai probabilitas X2 (0,0000) < α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

(3) Nilai probabilitas X3 (0,7529) > α (0,05), artinya bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

4.2.  Pembahasan 

(1) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Infrastruktur Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan, bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil ini sejalan dengan 

temuan Shivaranjani (2010); Bastias (2010); Gemmell, et-all (2012); Haryanto 

(2013), dimana semua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengeluaran 

publik untuk infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Berbagai pandangan dan pendapat di atas mengindikasikan bahwa 

penyediaan infrastruktur dasar sangat diperlukan dalam mendukung proses 

pembangunan di suatu negara/daerah dan berperan penting dalam meningkatkan 
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pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi 

dijumpai pada wilayah atau daerah dengan ketersediaan infrastruktur  yang  relatif 

mencukupi. 

(2) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik untuk Pendidikan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini sejalan 

dengan temuan Shivaranjani di India (2010), bahwa pengeluaran publik untuk 

pendidikan menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi dari pengeluaran publik 

lainnya. Temuan yang relatif sama juga diperoleh dari hasil penelitian Gemmell, 

et-all (2012) dan Haryanto (2013), dimana kedua penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa pengeluaran publik untuk pendidikan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Pengeluaran di sektor pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat, oleh 

karena itu pemerintah harus membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang 

baik. Alokasi anggaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan wujud nyata 

dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.  

(3) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik untuk Kesehatan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini sesuai 

dengan temuan Bastias (2012) yang mengungkapkan bahwa pengeluaran 

publik/pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Terdapat tenggang waktu ketika pemerintah mengalokasikan anggaran 

pembangunan untuk kesehatan dengan capaian kualitas kesehatan masyarakat 

yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan ternyata tidak 

secara langsung mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  karena  proses  

perbaikan kesehatan masyarakat  melalui  pengeluaran  pemerintah  tersebut  

justru dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.  

 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

154 

 

 

(4) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik untuk Infrastruktur 

Terhadap Kemiskinan Penduduk 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan temuan Simanullang (2017); bahwa pengeluaran pemerintah untuk 

infrastruktur memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan penduduk. 

Pandangan dan pendapat di atas mengindikasikan bahwa penyediaan infrastruktur 

dasar sangat diperlukan dalam mendukung proses pembangunan di suatu 

negara/daerah dan berperan penting dalam meningkatkan kinerja pembangunan 

dan perbaikan taraf kehidupan masyarakat. 

(5) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik untuk Pendidikan 

Terhadap Kemiskinan Penduduk  

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Ini sejalan dengan 

temuan Shivaranjani (2010) di India yang mengemukakan pengeluaran publik 

untuk pendidikan menunjukkan pengaruh yang lebih tinggi dari pengeluaran 

publik lainnya. Temuan yang relatif sama juga diperoleh dari hasil penelitian 

Simanullang (2017), yang hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengeluaran 

pemerintah atau pengeluaran publik untuk pendidikan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan penduduk. 

(6) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Publik untuk Kesehatan 

Terhadap Kemiskinan Penduduk 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran 

pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan temuan Bastias (2012) yang mengungkapkan bahwa pengeluaran 

publik/pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat atau 

tingkat kemiskinan penduduk. 

Terdapat tenggang waktu ketika pemerintah mengalokasikan anggaran 

pembangunan untuk kesehatan dengan capaian kualitas kesehatan masyarakat 

yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 
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perbaikan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka pendek, pengeluaran 

pemerintah untuk kesehatan ternyata tidak secara langsung mempengaruhi  

pertumbuhan  ekonomi dan penurunan kemiskinan,  karena  proses  perbaikan 

kesehatan masyarakat  melalui  pengeluaran  pemerintah  tersebut  justru 

dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.  

 

5.  SIMPULAN 

Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan 

Barat selama tahun 2011-2016, sedangkan untuk kesehatan tidak berpengaruh 

signifikan. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan 

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan penduduk kabupaten/kota 

di Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2011-2016, sedangkan untuk 

kesehatan tidak berpengaruh signifikan. 
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CADANGAN DEVISA INDONESIA SEBAGAI SUATU FENOMENA 

MONETER: MODEL ANALISIS JALUR 
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ABSTRACT 

Phenomenon of decreasing and increasing conditions for official international 

reserves is often associated with monetary phenomena. This study examines 

monetary approach on Indonesia's balance of payments. By looking at the 

significant influence of domestic credit on official international reserves, it is 

proven that Indonesia's official international reserves is as monetary 

phenomenon. 

Keywords: international trade, balance of payments, monetary phenomenon 

 

1. PENDAHULUAN 

Hampir dapat dipastikan bahwa perdagangan internasional dapat memberi 

keuntungan bagi negara–negara yang melakukan perdagangan internasional. 

Keuntungan yang sering dijadikan alasan dalam melakukan perdagangan 

internasional adalah untuk meningkatkan efisiensi, yaitu: peningkatan 

produktivitas karena semakin efisiennya alokasi sumber daya, dan peningkatan 

persaingan. Perdagangan internasional berpotensi untuk meningkatkan persaingan 

antar produsen, baik domestik maupun luar negeri, sehingga produsen yang tidak 

efisien akan ―keluar‖. Di samping itu, dengan semakin efisien dan semakin 

meningkatnya persaingan, akan mendorong harga barang menjadi relatif lebih 

murah. 

Transaksi perdagangan internasional dicatat dalam neraca perdagangan 

ataupun neraca pembayaran; dimana transaksi-transaksi yang menyebabkan 

mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri disebut transaksi 

negatif atau transaksi debit, karena transaksi ini menyebabkan berkurangnya 

posisi cadangan devisa. Sementara transaksi-transaksi yang menyebabkan 

mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri disebut transaksi 

positif atau transaksi kredit, karena transaksi ini menyebabkan bertambahnya 

posisi cadangan devisa negara. 

                                                             
* Email: myzory@gmail.com 

http://id.wikipedia.org/wiki/Devisa
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Fenomena berkurang dan bertambahnya kondisi cadangan devisa ini 

seringkali dikaitkan dengan fenomena moneter. Kaum moneteris percaya bahwa 

cadangan devisa suatu negara adalah persis sama dengan perubahan 

keseimbangan moneter di dalam negeri. Bila penawaran uang melebihi 

permintaan uang di dalam negeri, maka kelebihan penawaran uang tersebut akan 

mengalir ke luar negeri, yang menyebabkan kondisi cadangan devisa berkurang 

(defisit); dan sebaliknya bila permintaan uang melebihi penawaran uang di dalam 

negeri, maka kekurangan tersebut akan diperoleh dari dana luar negeri (surplus). 

Tentunya anggapan atau pendapat dari kaum moneteris mengenai fenomena uang 

terhadap aliran modal internasional ini perlu diuji kebenarannya dengan 

menggunakan pendekatan empiris. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Cadangan devisa merupakan salah satu indikator moneter yang sangat 

penting, karena dapat menunjukkan kondisi kuat dan lemahnya perekonomian 

sebuah negara dalam rangka stabilias ekonomi makro. Besar kecilnya posisi 

cadangan devisa adalah sangat bergantung pada kondisi neraca pembayaran, yaitu 

surplusnya neraca perdagangan dan neraca modal.  

Pendekatan moneter menyatakan bahwa bila permintaan uang melebihi 

yang ditawarkan oleh bank sentral, maka kelebihan permintaan ini akan dipenuhi 

oleh aliran modal masuk dari luar negeri; dan sebaliknya, bila bank sentral 

menawarkan uang lebih dari yang diminta, maka kelebihan penawaran ini 

dieliminasi oleh aliran uang keluar negara lain. Dengan demikian, 

ketidakseimbangan neraca pembayaran akan disamakan dengan adanya kondisi 

cadangan devisa. Dengan kata lain bahwa cadangan devisa merupakan cerminan 

dari perbedaan antara permintaan dan penawaran uang dalam negeri (Iswara & 

Nopirin, 1986:85). Selama pendekatan ini menekankan pada permintaan dan 

penawaran uang, maka fungsi cadangan devisa ini merupakan pendekatan 

moneter (Malindretos, 1991).  

Secara khusus pendekatan moneter memformulasikan fungsi permintaan 

dan penawaran uang beserta kondisi ekuilibriumnya yang secara sederhana dapat 

dinyatakan (Dunn & Mutti, 2004:345) sebagai berikut: 

Ms = (R + D) ......................................................................................................... (1) 

Md = f(Y, P, i) ....................................................................................................... (2) 

Ms = Md ................................................................................................................ (3) 

R + D = f(Y, P, i) .................................................................................................. (4) 

Dimana: Ms  = penawaran uang 
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R  = cadangan devisa (international reserves) 

D  = kredit domestik 

Md = permintaan uang 

Y  = tingkat pendapatan domestik 

P  = tingkat harga 

i = tingkat bunga nominal 

M  = kondisi ekuilibrium 

Lebih lanjut, teori moneter menyatakan bahwa hubungan antara permintaan uang 

dan pendapatan adalah positif, dan antara permintaan uang dan tingkat harga 

adalah juga positif, antara permintaan uang dan tingkat bunga adalah negatif. 

Selanjutnya variabel perubahannya juga dapat ditulis, sebagai berikut: 

∆R + ∆D = ∆[f(Y, P, i)] ........................................................................................ (5) 

∆R = ∆[f(Y, P, i)] – ∆D ......................................................................................... (6) 

Formula ini menunjukkan bahwa, kondisi cadangan devisa adalah karena 

adanya ketidakseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang. Dengan 

demikian, menurut teori moneter, cadangan devisa adalah dapat dipengaruhi oleh 

variabel dari sisi permintaan, yaitu: tingkat pendapatan, tingkat harga, tingkat 

bunga; sementara dari sisi penawaran adalah dipengaruhi oleh kredit domestik.  

Berbeda dengan pendapatan yang secara teori adalah berslope positif, 

tingkat harga dalam mempengaruhi cadangan devisa dapat juga berslope negatif, 

sebagaimana yang dinyatakan Boediono, yang kemudian dikutip oleh Ihsan 

(2018), bahwa bila inflasi tinggi maka harga barang/jasa dalam negeri akan 

meningkat yang berakibat menurunnya kegiatan ekonomi. Artinya dibutuhkan 

cadangan devisa yang lebih banyak untuk melakukan transaksi luar negeri agar 

nilai tukar tetap terjaga dan laju inflasi dapat dikurangi. Dengan demikian, 

hubungan antara tingkat harga dan cadangan devisa adalah dapat bersifat positif 

dan negatif. 

Cadangan devisa yang banyak berarti negara tersebut memiliki 

kemampuan besar untuk melakukan transaksi keuangan internasional, terutama 

dalam pasar valuta asing. Semakin tinggi nilai tukar suatu negara, maka negara 

tersebut dapat dikatakan memiliki perekonomian yang kuat. Oleh karenanya, nilai 

tukar atau kurs suatu negara berpengaruh langsung terhadap kondisi cadangan 

devisa. Menurut teori elastisitas (Dunn & Mutti, 2004:336), bila kurs meningkat 

(apresiasi), maka harga untuk barang ekspor menjadi lebih mahal, sehingga akan 

mengurangi jumlah ekspor yang selanjutnya berdampak pada berkurangnya 

cadangan devisa. Hal ini berarti hubungan antara tingkat kurs dan cadangan 

devisa adalah bersifat negatif. 
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Selanjutnya hubungan antar variabel yang dibangun dalam penelitian ini 

adalah menggunakan koefisen jalur, sebagaimana digambarkan berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

Dimana:  X1  = Pendapatan 

X2 = Tingkat Harga 

X3 = Kurs 

Y  = Kredit Domestik 

Z  = Cadangan Devisa 

 

2.1. Pengaruh X1 terhadap Y 

Pengaruh pendapatan terhadap kredit domestik adalah melalui meningkatnya 

permintaan uang. Bila pendapatan naik, maka akan meningkatkan pemintaan uang 

melalui naiknya permintaan kredit domestik. Adapun hipotesisnya adalah: 

H1:  X1 (Pendapatan) berpengaruh positif terhadap Y (Kredit Domestik) 

 

2.2. Pengaruh X2 terhadap Y 

Pengaruh tingkat harga terhadap kredit domestik adalah juga melalui 

meningkatnya permintaan uang. Naiknya tingkat harga menuntut naiknya jumlah 

uang yang diminta untuk menjaga nilai uang riil. Dengan demikian harga naik, 

diharapkan permintaan kredit domestik juga naik. Adapun hipotesisnya adalah: 

H2:  X2 (Tingkat Harga) berpengaruh positif terhadap Y (Kredit 

Domestik) 

 

2.3. Pengaruh X3 terhadap Y 

Pengaruh kurs terhadap kredit domestik adalah melalui jalur tingkat bunga. 

Naiknya kurs (apresiasi) menyebabkan tingkat bunga domestik rendah yang pada 

Z Y X1, X2, X3 
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akhirnya meningkatkan permintaan uang. Dengan demikian kurnaik naik, 

diharapkan permintaan kredit domestik juga naik. Adapun hipotesisnya adalah: 

H3:  X3 (Kurs) berpengaruh positif terhadap Y (Kredit Domestik) 

 

2.4. Pengaruh X1 terhadap Z 

Pengaruh pendapatan terhadap cadangan devisa adalah melalui permintaan uang, 

yaitu bila naiknya pendapatan tidak diimbangi oleh peningkatan kredit domestik 

dalam rangka meningkatkan penawaran uang, maka akan mendorong kenaikan 

tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga domestik secara langsung mendorong 

meningkatnya aset dari luar negeri (capital inflow). Dengan demikian 

berpengaruh positif terhadap cadangan devisa negara. Adapun hipotesisnya 

adalah: 

H4:  X1 (Pendapatan) berpengaruh positif terhadap Z (Cadangan Devisa) 

Penelitian oleh Fleermuys (2005) menunjukkan bahwa faktor pendapatan adalah 

berslope positif dan mempengaruhi nilai aset luar negeri Namibia. 

 

2.5. Pengaruh X2 terhadap Z 

Pengaruh tingkat harga terhadap cadangan devisa adalah juga melalui 

meningkatnya permintaan uang. Naiknya tingkat harga menuntut naiknya jumlah 

uang yang diminta untuk menjaga nilai uang riil. Dengan demikian harga naik, 

diharapkan permintaan kredit domestik juga naik, yang selanjutnya berdampak 

pada kenaikan cadangan devisa. Adapun hipotesisnya adalah: 

H5:  X2 (Tingkat Harga) berpengaruh positif terhadap Z (Cadangan 

Devisa) 

Penelitian oleh Fleermuys (2005) menunjukkan bahwa faktor harga juga adalah 

berslope positif dan mempengaruhi nilai aset luar negeri Namibia. 

 

2.6. Pengaruh X3 terhadap Z 

Pengaruh kurs terhadap cadangan devisa adalah melalui jalur tingkat harga, yaitu 

naiknya kurs (apresiasi) menyebabkan harga di luar negeri menjadi mahal 

sehingga mengurangi ekspor, yang pada akhirnya menurunkan cadangan devisa.. 

Adapun hipotesisnya adalah: 

H6:  X3 (Kurs) berpengaruh negatif terhadap Z (Cadangan Devisa)  
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Penelitian oleh Sayogo dan Tan (2017), menunjukkan bahwa kurs berpengaruh 

signifikan terhadap nilai cadangan devisa Indonesia; dimana koefisien kurs-nya 

adalah inelastis dan negatif. 

 

2.7. Pengaruh Y terhadap Z 

Pengaruh kredit domestik terhadap cadangan devisa adalah melalui penawaran 

uang, yaitu naiknya penawaran uang tetapi tidak menyebabkan meningkatkan 

permintaan uang sehingga terjadinya ketidakseimbangan pasar uang. Selanjutnya 

menurunkan tingkat bunga domestik. Bunga yang rendah secara langsung 

berdampak pada mengalirnya aset ke luar negeri (capital outflow). Dengan 

demikian berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa negara. Adapun 

hipotesisnya adalah: 

H7:  Y (Kredit Domestik) berpengaruh negatif terhadap Z (Cadangan 

Devisa) 

Penelitian oleh Mushendami, dkk (2017) dan Fleermuys (2005) menunjukkan 

bahwa faktor kredit domestik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 

aset luar negeri Namibia. Begitu juga penelitian oleh Khan & Knight (1981) 

dengan menggunakan sampel sebanyak 29 negara berkembang, menunjukkan 

bahwa ketidakseimbangan moneter memberi pengaruh yang sangat berarti 

terhadap cadangan devisa, yaitu kenaikan kredit domestik mengakibatkan 

turunnya cadangan devisa (defisit); dan lebih menarik lagi bahwa kondisi defisit 

tersebut menunjukkan jumlah yang sama dengan kenaikan kredit domestik. 

 

3. METODA PENELITIAN 

3.1. Model Regresi 

Model yang dibangun dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 

jalur, yaitu menentukan nilai koefisen jalur dari variabel yang diamati. Secara 

spesifik model estimasil analisis jalur dalam penelitian ini dapat diformulasikan 

sebagai berikut: 

Y = α1X1 + α2X2 + α3X3 + u1................................................................................. (7) 

Z = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4Y + u2 ....................................................................... (8) 

dimana:  

u = gangguan 

α, β = koefisien jalur 
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3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel di dalam penelitian ini dikelompokkan atas variabel eksogen, 

variabel intervening, dan variabel endogen. Variabel eksogen meliputi: 

1. Pendapatan (X1) 

2. Tingkat Harga (X2). 

3. Kurs (X3). 

Variabel intervening meliputi: 

4. Kredit Domestik (Y1) 

Sementara variabel endogen meliputi: 

5. Cadangan Devisa (Y2). 

 Adapun definisi operasional dari penggunaan variabel penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendapatan (X1) adalah tingkat perubahan atau pertumbuhan dari data GDP 

per tahun, yang dinyatakan dalam satuan persen. 

2. Tingkat Harga (X2) adalah laju inflasi yang merupakan tingkat perubahan atau 

pertumbuhan dari data IHK tahunan, dinyatakan dalam satuan persen. 

3. Kurs (X3) adalah tingkat perubahan atau pertumbuhan dari data rata-rata kurs 

rupiah per dollar tahunan, yang dinyatakan dalam satuan persen. 

4. Kredit Domestik (Y1) adalah tingkat perubahan atau pertumbuhan dari data 

total kredit domestik/Indonesi tahunan, yang dinyatakan dalam satuan persen. 

5. Cadangan Devisa (Y2) adalah tingkat perubahan atau pertumbuhan dari data 

cadangan devisa tahunan, yang dinyatakan dalam satuan persen. 

 

3.3. Sumber Data 

Semakin panjang data yang tersedia, diharapkan semakin akurat estimasi 

yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan data negara Indonesia tahunan 

dengan periode pengamatan selama 47 tahun dari tahun 1970 sampai 2016, sesuai 

dengan ketersediaan data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia (World Bank). 

 

3.4. Metode Analisis 

 Pengembangan atau perancangan model dalam penelitian ini adalah 

menguji pengaruh pendapatan, tingkat harga, dan kurs terhadap kredit domestik 

dan cadangan devisa; dimana hubungan antar variabel dalam penelitian ini 

menunjukkan suatu sistem persamaan struktural. 

Besaran koefisien atau parameter dari  dan  yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dari suatu 
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............(9) 

 

sistem persamaan struktural, baik yang menunjukkan hubungan langsung, maupun 

yang menunjukkan hubungan tidak langsung. Untuk itu, peneliti akan 

menggunakan model analisis jalur (path analysis) untuk mengetahui koefisien 

jalurnya. 

Pendugaan atau perhitungan koefisien jalur dapat menggunakan program 

statistik seperti SPSS, baik untuk mencari pengaruh langsung maupun pengaruh 

tidak langsung. Pengaruh langsung dan tidak langsung dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pengaruh langsung dari pendapatan, tingkat harga, kurs terhadap kredit 

domestik; serta pengaruh langsung dari pendapatan, tingkat harga, kurs, dan 

kredit domestik terhadap cadangan devisa. 

2. Pengaruh tidak langsung dari pendapatan, tingkat harga, dan kurs terhadap 

cadangan devisa melalui jalur kredit domestik. 

 

3.5. Diagnosa Statistik 

Diagnosa statistik berkaitan dengan signifikansi dari parameter yang 

diestimasi. Pengujian statistik standar umumnya mengggunakan pengujian F dan 

t, sehingga diketahui validitas dari suatu parameter atau variabel. 

Uji F (overall test) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Analisis pengujian F 

dilakukan dengan membandingkan nilai F statistik dan F kritis. Bila F statistik 

lebih besar dari F kritis, maka variabel–variabel independen signifikan 

mempengaruhi variabel dependen; dan sebaliknya bila nilai F statistik lebih kecil 

dari F kritis, maka variabel–variabel independen tidak signifikan mempengaruhi 

variabel dependen. Nilai F statistik dapat diperoleh dengan formula (Gujarati, 

2004:258): 

 

         ESS / (k– 1) R
2
 / (k – 1) 

F = ––––––––––––  atau  F = ––––––––––––––          

        RSS / (n – k) (1 – R
2
) / (n – 1) 

 

dimana:  R
2
 =  koefisien determinasi 

 k  =  jumlah parameter  

 n = jumlah sampel 

 ESS  =  Explained Sum of Squares 

 RSS = Residual Sum of Squares  
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 Selanjutnya, uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara individu. Analisis pengujian t 

dilakukan dengan membandingkan nilai t statistik dan t kritis. Bila t statistik lebih 

besar dari t kritis, maka variabel independen signifikan mempengaruhi variabel 

dependen; dan sebaliknya bila nilai t statistik lebih kecil dari t kritis, maka 

variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nilai t 

statistik dapat diperoleh degan formula (Gujarati, 2004:129): 

   
 ̂ 

  ( ̂ )
 ............................................................................................................. (10) 

dimana:   ̂  = koefisien variabel independen 

   ( ̂ ) = simpangan baku dari variabel independen 

Untuk melihat seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel 

dependen (goodness of fit) dapat dilihat dari koefisien determinasi R
2
 atau 

Adjusted R
2
yang diperoleh dengan formula (Gujarati, 2004:217): 

ESS RSS / (n – k) 

R
2
 = ––––  Adjusted R

2
 = 1 – –––––––––––       

TSS TSS / (n – 1) 

dimana:  TTS  =  Total Sum of Squares 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

 Koefisien jalur untuk masing-masing struktur persamaan 1 dan 2 adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 1. Koefisien Jalur Persamaan 1 

Variable Path Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X1 -0.265804 0.432656 -0.834843 0.4084 

X2 0.588707 0.708075 2.040122 **0.0475 

X3 -1.133036 0.277732 -2.722474 ***0.0093 

Tabel 2. Koefisien Jalur Persamaan 2 

Variable Path Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

X1 0.783662 0.861284 2.167423 **0.0359 

X2 -0.101623 1.464380 -0.298503 0.7668 

X3 0.428691 0.593842 0.844490 0.4032 

Y1 -0.398648 0.301147 -2.320525 **0.0252 

*** signifikan 1% 

........ (11) 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

166 

 

 

** signifikan 5% 

* signifikan 10% 

Tabel 1 menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel pendapatan 

dan kurs terhadap kredit domestik; sementara variabel inflasi pengaruhnya adalah 

tidak signifikan. Tabel 2 menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel 

pendapatan dan kredit domestik terhadap cadangan devisa; sementara variabel 

inflasi dan kurs pengaruhnya adalah tidak signifikan. 

Secara keseluruhan atau bersama-sama dengan menggunakan kriteria uji 

F, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen adalah signifikan 

mempengaruhi variabel dependen baik pada untuk persamaan 1 maupun 

persamaan 2, dengan nilai F masing-masing ***10,0498 dan ***3,9104. 

Untuk persamaan 1, koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan nilai sebesar 

0,41 atau 41%; yang berarti sekitar 41% variasi variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel independen. Dengan kata lain, secara bersama-

sama variabel pendapatan, tingkat harga, dan kurs adalah sebesar 41% terhadap 

kredit domestik untuk periode 1970 sampai dengan 2016. Sisanya 59% lagi adalah 

dari variabel lain. 

Sementara untuk persamaan 2, koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan 

nilai sebesar 0,27 atau 27%; yang berarti sekitar 27% variasi variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Dengan kata lain, secara 

bersama-sama variabel pendapatan, tingkat harga, kurs dan kredit domestik adalah 

sebesar 27% terhadap cadangan devisa untuk periode 1970 sampai dengan 2016. 

Sisanya 73% lagi adalah dari variabel lain. 

 

4.2. Pembahasan 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua cara, yaitu: (a) pengujian 

pengaruh langsung dari pendapatan, inflasi, dan kurs terhadap kredit domestik; 

dan pengaruh langsung dari pendapatan, inflasi, kurs dan kredit domestik terhadap 

cadangan devisa; (b) pengaruh tidak langsung pendapatan, inflasi dan kurs 

terhadap cadangan devisa melalui jalur kredit domestik. 

 

Hipotesis 1:  Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kredit Domestik 

Hasil menunjukkan pendapatann tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit 

domestik yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,41) lebih besar dari nilai 

alpha 0,05; dimana koefisien jalurnya bertanda negatif sebesar -0,1016. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap kredit domestik; yang berarti kenaikan atau penurun variasi pendapatan 
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tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan variasi kredit domestik. Hasil 

penelitan ini memberikan bukti empiris bahwa hipotesis yang menyatakan 

pendapatan berpengaruh terhadap kredit domestik adalah tidak terbukti, yaitu 

untuk data pengamatan 1970 sampai 2016 di Indonesia. 

 

Hipotesis 2:  Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Kredit Domestik 

Hasil menunjukkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kredit domestik yang 

dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,04) lebih kecil dari nilai alpha 0,05; 

dimana koefisien jalurnya bertanda positif sebesar 0,5887. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa inflasi berpengaruh secara langsung terhadap kredit domestik; 

yang berarti bila variasi laju inflasi meningkat 1% maka akan menyebabkan 

kenaikan variasi kredit domestik sebesar 0,59%. Hasil penelitan ini memberikan 

bukti empiris bahwa hipotesis yang menyatakan inflasi berpengaruh positif 

terhadap kredit domestik adalah terbukti, yaitu untuk data pengamatan 1970 

sampai 2016 di Indonesia. 

 

Hipotesis 3:  Kurs berpengaruh signifikan terhadap Kredit Domestik 

Hasil menunjukkan kurs berpengaruh signifikan terhadap kredit domestik yang 

dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,00) lebih kecil dari nilai alpha 0,05; 

dimana koefisien jalurnya bertanda negatif sebesar -1,1330. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa kurs berpengaruh secara langsung terhadap kredit 

domestik; yang berarti bila variasi kurs meningkat 1% (depresiasi) maka akan 

menyebabkan penurunan variasi kredit domestik sebesar 1,13%. Hasil penelitan 

ini memberikan bukti empiris yang berlawanan dengan teori bahwa hipotesis yang 

menyatakan kurs berpengaruh negatif terhadap kredit domestik adalah terbukti 

tetapi berlawanan arah, yaitu untuk data pengamatan 1970 sampai 2016 di 

Indonesia. 

 

Hipotesis 4:  Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Devisa 

Hasil menunjukkan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa 

yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,04) lebih kecil dari nilai alpha 0,05; 

dimana koefisien jalurnya bertanda positif sebesar 1,8668. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa pendapatan berpengaruh secara langsung terhadap cadangan 

devisa; yang berarti bila variasi pendapatan meningkat 1% maka akan 

menyebabkan kenaikan variasi cadangan devisa sebesar 1,13%. Hasil penelitan ini 

memberikan bukti empiris bahwa hipotesis yang menyatakan pendapatan 

berpengaruh positif terhadap cadangan devisa adalah terbukti, yaitu untuk data 

pengamatan 1970 sampai 2016 di Indonesia. 
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Hipotesis 5:  Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Devisa 

Hasil menunjukkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa 

yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,77) lebih besar dari nilai alpha 

0,05; dimana koefisien jalurnya bertanda negatif sebesar -0,1016. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variasi inflasi tidak berpengaruh secara langsung 

terhadap variasi cadangan devisa. Hasil penelitan ini memberikan bukti empiris 

bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap 

cadangan devisa adalah tidak terbukti, yaitu untuk data pengamatan 1970 sampai 

2016 di Indonesia. 

 

Hipotesis 6:  Kurs berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Devisa 

Hasil menunjukkan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa 

yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,40) lebih besar dari nilai alpha 

0,05; dimana koefisien jalurnya bertanda positif sebesar 0,4287. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variasi kurs tidak berpengaruh secara langsung terhadap 

variasi cadangan devisa. Hasil penelitan ini memberikan bukti empiris bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh signifikan terhadap cadangan 

devisa adalah tidak terbukti, yaitu untuk data pengamatan 1970 sampai 2016 di 

Indonesia. 

 

Hipotesis 7:  Kredit Domesik berpengaruh signifikan terhadap Cadangan 

Devisa 

Hasil menunjukkan kredit domestik berpengaruh signifikan terhadap cadangan 

devisa yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,03) lebih kecil dari nilai 

alpha 0,05; dimana koefisien jalurnya bertanda negatif sebesar -0,3986. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variasi kredit domestik berpengaruh secara 

langsung terhadap variasi cadangan devisa; yang berarti bila variasi kredit 

domestik meningkat 1% maka akan menyebabkan penurunan variasi cadangan 

devisa sebesar 0,40%.. Hasil penelitan ini memberikan bukti empiris bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa kredit berpengaruh negatif terhadap cadangan 

devisa adalah terbukti, yaitu untuk data pengamatan 1970 sampai 2016 di 

Indonesia. 

Selanjutnya adalah untuk mengetahui pengaruh tidak langsung (indirect 

effect) variabel eksogen terhadap vadabel endogen melalui variabel endogen 

lainnya atau disebut endogen-intervening. Analisis jalur yang dilakukan dalam 

model ini, mencakup analisis pada tiga jalur, yaitu: 

1. X1 ke Y2 melalui Y1 sebesar (-0,265804 * -0,398648 = 0,105962. Jadi 

pendapatan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap cadangan 
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devisa. Karena pengaruh dari X1 ke Y2 adalah tidak signifikan, maka dapat 

dikatakan bahwa kenaikan atau penurunan dari pendapatan tidak berpengaruh 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap cadangan devisa. 

2. X2 ke Y2 melalui Y1 sebesar (0.588707 * -0,398648 = -0,234687. Jadi 

pendapatan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap cadangan 

devisa. Hal ini berarti bahwa bila variasi inflasi meningkat sebesar 1%, maka 

secara tidak langsung mengurangi variasi cadangan devisa sebesar 0,23%. 

3. X3 ke Y2 melalui Y1 sebesar (-1.133036 * -0,398648 = 0,451683). Jadi 

pendapatan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap cadangan 

devisa. Hal ini berarti bahwa bila variasi kurs meningkat sebesar 1%, maka 

secara tidak langsung meningkatkan variasi cadangan devisa sebesar 0,45%. 

 

5. SIMPULAN 

Model analisis jalur menunjukkan bahwa secara langsung terhadap kredit 

domestik, pendapatan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan; sementara 

tingkat harga dan kurs menunjukkan hubungan yang signifikan. Terhadap variabel 

dependen cadangan devisa, pendapatan dan kredit domesik menunjukkan 

hubungan yang signifikan; sementara tingkat harga dan kurs menunjukkan 

hubungan yang tidak signifikan. Hubungan tidak langsung terhadap cadangan 

devisa menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Dengan melihat bukti 

signifikansi dari pendapatan dan kredit domestik terhadap variabel dependen 

cadangan devisa, maka dapat dikatakan bahwa fenomena moneter (sisi permintaan 

dan penawaran) adalah terbukti dapat menjelaskan menjelaskan fenomena 

cadangan devisa Indonesia. 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the impact of components of economic growth such as 

household consumption, private investment and government expenditure on human 

resource development in West Kalimantan. The study used the census method with pooled 

the data for five years and a population of fourteen districts or cities. 

The results of the selection of panel data regression estimation models through the 

Hausman test show that the probability value is smaller than the alpha value used 

(0.0001 < 0.05) so that the fixed effect model is used with a constant of 53.10307. The 

coefficient value of the household consumption variable is 0.002196 with the direction of 

a positive relationship and the probability value is 0.0002 (where 0.0002 < 0.05) 

meaning that the magnitude of household consumption has a significant effect on 

increasing HDI in West Kalimantan. 

The investment variable coefficient value is 0.000827 with a negative relationship 

direction, and a probability value of 0.1487 (where 0.1487 > 0.05) meaning that the 

amount of investment hasno significant effect on increasing HDI in West Kalimantan.  

The variable coefficient value of government expenditure is 0.004327 with the direction 

of a positive relationship, and a probability value of 0.0043 (where 0.0043 <0.05) which 

means the amount of government expenditure has a significant effect on increasing HDI 

in West Kalimantan. The F-Statistic value is 206.7855 with Probability of 0.000000 

(where 0.000000 < 0.05) with the value R2 = 0.984234, concluded that the variables of 

household consumption, investment and governm ent expenditure simultaneously have a 

significant effect on the HDI variable in Kalimantan West. 

Keyword : Consumption, Investment, Goverment Expenditure, Human 

Development Index 
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1. PENDAHULUAN 

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan indikator kesejahteraan 

masyarakat tercermin dari kualitas ekonomi, kualitas pendidikan dan kualitas 

kesehatan. Perhatian pada pembangunan manusia menekankan pada kondisi 

manusia dan keadaan individu seperti kesehatan, pendidikan, konsumsi pangan 

dan non pangan, kebebasan untuk membuat keputusan, dan lain sebagainya. 

Indikator pembangunan manusia dengan tingkat keberhasilan yang dicapai 

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang biasanya diukur dengan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

Keberhasilan pembangunan tercermin dari seberapa besar kemajuan dalam 

bidang ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi dan seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercapai di 

setiap daerah. Pengeluaran pemerintah dan investasi berperan dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun yang 

tak kalah penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat adalah peran konsumsi.  

Aktivitas Rumah Tangga memberikan kontribusi besar terhadap 

peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk 

makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1996: Ramirez, 

dkk, 1998 dalam Ranis 2004). Peran investasi juga penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Tambunan, 2001; Sumanto dalam Royan,dkk, 2015). 

Pengeluaran pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja pemerintah dalam bidang 

pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi termasuk transper  kepada 

masyarakat dalam bentuk subsidi. Menurut Sarkoro dan Zulfikar (2016) dan 

Johana (2011). Terdadap hubungan pertumbuhan ekonomi dan variabel 

variabelnya dengan IPM Susanti (2016; Lumbantoruan dan Hidayat, 2014). 

Konsumsi rumah tangga kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan 

kemampuan konsumsi berbeda beda tetapi untuk seluruh kabupaten/kota dengan 

konsumsi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Jumlah konsumsi rumah 

tangga Kota Pontianak memiliki paling tinggi diantara kabupaten/kota lainnya, 

dengan rata-rata  konsumsi Rp. 10.068,17 milyar pertahun berdasarkan data tahun 

2012 – 2016, sedangkan rata-rata konsumsi rumah tangga paling kecil jumlahnya 

adalah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp. 1.132,59 milyar pertahun 

berdasarkan tahun 2012 sampai 2016. Konsumsi rumah tangga rata-rata untuk 
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kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 4.135,94 

milyar per tahun.  

Besarnya investasi di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, yang 

meningkat setiap tahun walaupun dengan kemampuan investasi yang berbeda-

beda untuk tiap daerah. Kemampuan menghimpun investasi terbesar di 

Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak dengan jumlah realisasi investasi yang 

berhasil dihimpun rata-rata sebesar  Rp. 7.037,65 milyar pertahun,  sedangkan 

realisasi investasi paling kecil jumlahnya adalah Kabupaten Kayong Utara dengan 

rata-rata realisasi investasi sebesar Rp. 571,34 milyar pertahun. Realisasi investasi 

rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2016 

sebesar Rp 2.488,36 Milyar pertahun.  

Pengeluaran pemerintah untuk semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat 

dengan jumlah yang meningkat sampai dengan tahun 2015, tetapi lebih banyak 

kabupaten/kota untuk tahun 2016 dengan jumlah yang sedikit turun. Jumlah 

pengeluaran pemerintah terbesar yaitu Kota Pontianak dengan rata-rata 

pengeluaran pemerintah selama 5 (tahun),  tahun 2012 sampai tahun 2016 sebesar 

Rp 2.667,19 milyar/tahun. Sedangkan Kabupaten Kayong Utara dengan 

pengeluaran pemerintah terkecil yaitu sebesar Rp 370,78 milyar pertahun. Selama 

5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 rata-rata 

pengeluaran pemerintah sebesar Rp 980,05 milyar pertahun. 

IPM kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun yaitu 

tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan. Kota Pontianak dengan 

IPM paling tinggi yaitu 70,10 ditahun 2016 dan Kabupaten Kayong Utara dengan 

IPM paling rendah yaitu 60,87 ditahun 2016. Kalimantan Barat ditahun 2016 

dengan IPM 65,88 dan selama 5 (lima) tahun dengan IPM rata-rata sebesar 64,81. 

Setelah mengetahui dan mengkaji beberapa pendapat ahli dan hasil 

penelitian terdahulu dan data serta fakta yang ada maka fokus penelitian ini 

melihat pengaruh konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah 

yang merupakan komponen-komponen dari pertumbuhan ekonomi terhadap 

peningkatan IPM yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Teori Keynes dalam Boediono (2011) berpendapat bahwa permintaan 

effektif (komponen konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G) dan 
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ekspor-impor (X-M) akan menentukan penawaran dari output dan tingkat tenaga 

kerja ketika permintaan meningkat dan ekonomi akan makmur maka perusahaan 

akan berkembang dan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dan sebaliknya. 

Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran atau konsumsi rumah tangga yang 

merupakan komponen permintaan agregat atau Agregat Demand (AD) meningkat 

maka secara langsung akan meningkatkan AD itu sendiri. Peningkatan AD 

mengindikasikan terjadi pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Komponen dari pengeluaran atau konsumsi rumah tangga inilah yang menentukan 

kesejahteraan masyarakat, karena dengan konsumsi rumah tangga yang 

meningkat, mencerminkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang semakin 

tinggi dan ini merupakan penggambaran dari kesejahteraan masyarakat. 

Keynes (2000) berpendapat beberapa alasan menyebabkan analisis 

makroekonomi perlu memperhatikan lebih mendalam mengenai konsumsi rumah 

tangga. Pertama, konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan yang paling 

besar kepada pendapatan nasioanal, kebanyakan negara meliputi sekitar 60 – 70 

persen dari pendapatan nasional. Kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam menentukan fluktuasi ekonomi. Todaro (2011) 

konsumsi yang dilakukan rumah tangga dalam rangka memenuhi kebutuhan 

dalam rangka mencapai kepuasan setinggi tingginya atau kemakmuran. Tingkat 

konsumsi menggambarkan tingkat kemakmuran seseorang individu atau 

masyarakat. Semakin tinggi tingkat konsumsi rumah tangga maka kemakmuran 

yang dicapai juga semakin tinggi. 

Investasi atau yang baisa disebut dengan istilah penanaman modal atau 

pembentukan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus faktor 

utama di dalam pembangunan ekonomi. Investasi yang lazimnya dalam proses 

pertumbuhan ekonomi lebih ditekankan arti penting modal fisik, tetapi investasi 

tidak hanya dalam bemtuk modal fisik namun juga ada investasi dalam 

pembentukan modal manusia. Menurut Jhingan (2013) pengertian pembentukan 

modal manusia adalah ―proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang 

mempunyai keahlian, pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi 

pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia 

karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya 

sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif. 
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Menurut Keynes dalam Pressman (2004),peranan pemerintah masih sangat 

diperlukan karena perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja 

penuh dan kestabilan kegiatan ekonomi. Menurut Mangkoesoebroto 

(2001),‖peranan pemerintah sangat penting di dalam menstabilkan perekonomian 

negara dikarenakan pihak swasta tidak dapat mengatasi masalah perekonomian 

dan tidak mungkin diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta,‖ Sehubungan 

dengan itu, peranan pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk menstabilkan 

ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah (Goverment Expenditure/G) ini dapat 

diketahui melalui APBN untuk perekonomian nasional atau APBD untuk 

perekonomian regional (provinsi/ kabupaten/ kota) yang pada dasarnya adalah 

investasi dari pemerintah untuk ikut serta menggerakan PDB dalam perekonomian 

nasional ataupun PDRB dalam perekonomian regional. Wagner (dalam 

Mangkoesoebroto:2001) 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. 

Tolok ukur yang dapat dianggap sangat pokok untuk mengukur 

keberhasilan dalam pembangunan adalah semua yang terkait dengan 

kesejahteraan rakyat. Menurut BPS (2015),  manusia adalah kekayaan bangsa 

yang sesungguhnya sehingga tujuan akhir pembangunan harus difokuskan pada 

manusia. Kondisi ini akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan 

masyarakat untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan 

kehidupan yang produktif. Konsep ini menjadi cikal bakal munculnya Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). United Nations Development Programme (UNDP) 

memperkenalkan IPM pertama kali pada tahun 1990. Saat itu, IPM dibentuk dari 

empat indikator yang merefleksikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan, dan standar hidup layak. Keempat indikator tersebut adalah angka 

harapan hidup saat lahir, angka melek huruf, gabungan angka partisipasi kasar, 

dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.  

Kajian empiris Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan Suprapto (2012) 

menunjukkan APBD untuk kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap IPM, sedangkan rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga untuk 

makanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, dan APBD untuk 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap IPM. Kajian empiris Charisma Kuriata 

Ginting S, Irsad Lubis, dan Kasyful Mahalli (2008) menunjukkan variabel-
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variabel yang digunakan menjelaskan pembangunan manusia menunjukkan arah 

pengaruh masing-masing yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk 

makanan berpengaruh negatif, pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk bukan 

makanan berpengaruh positif, rasio penduduk miskin berpengaruh negatif, dan 

pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif terhadap 

pembangunan manusia. Penelitian Arifin Nuryadin (2014) bahwa penduduk 

miskin, konsumsi rumah tangga makanan, pengeluaran pemerintah sektor 

pendidikan bepengaruh signifikan tehadap indeks pembangunan manusia di Nusa 

Tenggara Timur, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak 

bepengaruh signifikan tehadap indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara 

Timur.  

Penelitian Ade Zul Akhir Lubis (2013), Analisis Pengaruh Pengeluaran 

Publik Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Pada Negara-Negara Asean-4) data 

tahun 2007-2011. Dari hasil estimasi dan uji statistik diperoleh bahwa 

pengeluaran publik ketiga sektor tersebut berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan 

pendapatan perkapita masyarakat. Sementara Investasi bermanfaat dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diketahui dari hasil uji statistik yang 

positif dan signifikan, tetapi tidak berpengaruh dalam peningkatan IPM secara 

langsung pada model penelitian ini karena investasi yang digunakan adalah 

investasi secara keseluruhan yang tidak khusus untuk investasi human capital. 

Sementara Adelfina dan I Made Jember (2016) kajian di Kabupaten/Kota Provinsi 

Bali Periode 2005–2013,  menunjukkan secara parsial variabel pertumbuhan 

ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia, secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap indeks pembangunan manusia, secara parsial variabel Belanja Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara 

simultan variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan Belanja Daerah 

berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. 

Kerangka konseptual merupakan alur pikir dari penelitian ini adalah untuk 

menguji pengaruh dari 3 buah variabel tersebut yakni konsumsi rumah tangga 

(X1), investasi (X2) dan pengeluaran pemerintah (X3) terhadap IPM (Yit) di 

Kalimantan Barat. 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini digolongkan penelitian eksplanatory yaitu penelitian yang 

menguji hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat (Ruslan, 2016). Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yakni jenis data 

gabungan antara data time series selama 5 (lima) tahun periode amatan (2012-

2016) dengan data cross section seluruh Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat. 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari PDRB 

Pengeluaran Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2016 serta data 

IPM menurut Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2012 – 2016 yang 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Asumsi 

yang pertama adalah intercept dan koefisien/slope yang konstan sepanjang waktu 

dan tempat(common effect),” Asumsi kedua adalah intercep yang konstan namun 

slope yang berubah-ubah (fix effect), Ketiga adalah kemunginan keduanya slope 

dan intercept yang berubah-ubah sepanjang waktu dan tempat(random effect),‖ 

Untuk menentukan model regresi yang berlaku atau yang sesuai dengan tujuan 

dan hipotesis penelitian maka akan dilakukan pengujian dengan uji Hausman Test 

(Widarjono, 2007) dengan bantuan program Eviews. Adapun bentuk persamaan 

regresi Yit sebagai berikut : 

Yit      =  αo+α1 X1it+α2 X2it +α3X3it+ e  

Konsumsi Rumah 

Tangga (X1) 

IPM (Yit) 

α1 

 

 

Pengeluaran 

Pemerintah (X3) 

α2 Investasi 

 (X
2
) 

α
3
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Dimana : 

Yit = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

αo = Konstanta (=Yit, jika X1,2,3 = 0) 

α1,2,3 = Koefisien regresi untuk masing-masing X1, X2,  dan X3 

X1 = Konsumsi Rumah Tangga  

X2 = Investasi 

X3 = Pengeluaran Pemerintah 

i = Tempat 

t = Waktu 

e = Error 

 

Pengujian Hausman Test adalah didasarkan pada hasil nilai Hausman Test 

(pada output Eviews). Nilai uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square 

dengan df=k dimana k adalah jumlah variabel independen. Kriteria pengujian 

menururt Widarjono (2007:262) yaitu :  ―Jika nilai statistik Hausman lebih besar 

dari nilai kritisnya (atau probabilitas lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan) 

maka model yang tepat adalah Fixed Effect, sedangkan jika lebih kecil (atau 

probabilitas lebih besar  dari nilai alpha yang digunakan) maka model yang tepat 

adalah Random Effect. 

Setelah diketahui model hubungan selanjutnya adalah pengujian 

signifikansi atau uji ststistik  terhadap semua  variabel konsumsi rumah tangga 

(X1), investasi (X2) dan pengeluaran pemerintah (X3) apakah benar-benar 

berpengaruh nyata terhadap IPM (Yit) atau tidak. Pengujian dilakukan terhadap 

masing-masing variabel (secara parsial) dengan uji t dan pengujian secara 

bersama-sama (simultan) dengan uji F. Dalam program eviews pengujian 

signifikansi (uji t maupun uji F) dan nilai taraf nyata alpha (α) yang digunakan 

(biasanya 0,05).  

 

4.   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.      Pengujian Statistik 

Hasil pengujian atau pemilihan model estimasi regresi data panel melalui 

uji Hausman Test dengan bantuan program pengolah data Eviews (Economics-

Views) menunjukan bahwa nilai probabilitas hausman tes signifikan atau 

probabilitas lebih kecil dari nilai alpha yang digunakan (0,0001 < 0,05) sehingga 

model regresi antara konsumsi rumahtangga, investasi dan pengeluaran 
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pemerintah terhadap IPM di Kalimantan Barat yang berlaku adalah model fixed 

effect. Artinya pengaruh  konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran 

pemerintah terhadap IPM  adalah sama atau konstan di setiap daerah 

kabupaten/kota  namun berbeda atau berubah-ubah pada setiap waktu/tahun. 

 

4.1.1. Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Setelah dilakukan pemilihan model dengan uji Hausman telah ditentukan 

model terbaik yaitu menggunakan metode fixed effect. Hasil regresi dengan 

metode fixed effect tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Koefisien Regresi Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga (X1), Investasi (X2) dan 

Pengeluaran Pemerintah (X3)Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Variabel Koefisien t-Statistik Probabilitas Keputusan 

Konstanta 53.10307 46.92219 0.0000 Signifikan 

X1? 0.002196 3.982707 0.0002 Signifikan 

X2? -0.000827 -1.465551 0.1487 

Tidak 

Signifikan 

X3? 0.004327 2.984997 0.0043 Signifikan 

Sumber : Hasil Olah Data Eviews. 

Dari tabel 4.1 diatas maka terbentuk persamaan regresi dengan variabel terikat 

adalah IPM maka bentuk persamaan regresinya adalah : 

Y = 53,10307 + Y = 53,10307 + 0,002196X1 - 0,000827X2  + 0,004327X3  
 

-  0,0008   0,004  

 

Hasil regresi yang telah diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut: 

berdasarkan hasil regresi, konstanta sebesar 53,10307. Nilai tersebut mengandung 

pengertian jika konsumsi rumah tangga, investasi dan pengeluaran pemerintah 

tidak memiliki nilai atau sama dengan nol  maka nilai indeks pembangunan 

manusia sebesar 53,10307.  

Nilai koefisien variabel konsumsi rumah tangga (X1) sebesar 0,002196 

dengan arah hubungan positif, ini berarti setiap kenaikan 1 rupiah konsumsi 

rumah tangga akan menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 

0,002196 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Hasil pengujian 
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menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,0002, yang berarti bahwa probabilitas 

lebih kecil dari alpa (0,0002 < 0,05) sehingga dapat dikatakan besarnya konsumsi 

rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kalimantan 

Barat. 

Nilai koefisien variabel investasi  (X2) sebesar -0,000827 dengan arah 

hubungan negatif, ini berarti setiap kenaikan 1 rupiah investasi akan menyebabkan 

penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 0,000827 dengan asumsi 

variabel independen lainnya tetap. Dan terlihat bahwa hasil pengujian 

menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,1487, yang berarti bahwa probabilitas 

lebih besar dari alpa (0,1487 > 0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa besarnya 

investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Kalimantan 

Barat. 

Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah (X3)  sebesar 0,004327 

dengan arah hubungan positif, ini berarti setiap kenaikan 1 rupiah pengeluaran 

pemerintah akan menyebabkan kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 

0,004327 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Dan terlihat bahwa 

hasil pengujian menunjukan nilai probabilitas sebesar 0,0043, yang berarti bahwa 

probabilitas lebih kecil dari alpa (0,0043 < 0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa 

besarnya pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 

IPM di Kalimantan Barat. 

 

4.1.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji signifikansi simultan F, berdasarkan hasil pengujian dengan metode 

fixed effect, diperoleh nilai F-Statistik sebesar 206,7855 dengan Probabilitas (F-

statistik) sebesar 0,000000. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai probabilitas 

variabel bebas lebih kecil dari alpa (0,000000 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa 

variabel konsumsi rumah tangga, investasi serta pengeluaran pemerintah secara 

simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM di 

Kalimantan Barat. Nilai koefisien determinasi (R
2
) dari variabel-variabel adalah 

sebesar 0.984234, nilai tersebut menunjukan bahwa kemampuan variabel bebas 

(Konsumsi rumah tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah) dalam 

menjelaskan variabel terikat (IPM) di Kalimantan Barat sebesar 98,42 persen, 

sedangkan selebihnya sebesar 1,58 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

diluar dari variabel yang diteliti. 

4.2. Pembahasan 
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4.2.1.  Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel konsumsi rumah 

tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 

(IPM) di Kalimantan Barat. Adaya pengaruh positif dan signifikan antara 

konsumsi rumah tangga dengan IPM karena adanya pertumbuhan atau kenaikan 

konsumsi rumah tangga yang diikuti juga dengan kenaikan atau pertumbuhan IPM 

di Kalimantan Barat. Meningkatnya konsumsi rumah tangga di Kalimantan Barat 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan indeks pendapatan yakni indikator 

pengeluaran perkapita pada IPM di Kalimantan Barat. Hasil analisis ini senada 

dengan teori Keynes yakni besar kecilnya konsumsi rumah tangga berpengaruh 

pada besar kecilnya pendapatan melalui proses multiplier. Meningkatnya 

konsumsi rumah tangga memberikan pengaruh kepada meningkatnya pendapatan 

agregate. Pendapatan agregate yang meningkat memberi kecendrungan pada 

peningkatan pendapatan perkapita. Dalam penghitungan nilai IPM salah satunya 

menggunakan pendekatan pendapatan untuk mencari nilai pengeluaran perkapita, 

sehingga semakin besar pendapatan rumah tangga maka akan besar pula konsumsi 

rumah tangga dan meningkat pula pengeluaran perkapita dengan kata lain nilai 

IPM juga akan meningkat.  

Konsumsi rumah tangga tidak hanya berpengaruh pada indeks pendapatan 

tapi juga indeks pendidikan dan kesehatan pada IPM di Kalimantan Barat, hal ini 

di kareanakan indikator-indikator terbentuknya konsumsi rumah tangga tidak 

hanya makanan tapi juga ada indikator lain yakni indikator konsumsi pendidikan 

dan kesehatan yang berpengaruh terhadap indikator angka harapan hidup untuk 

kesehatan dan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah untuk 

pendidikan. Konsumsi rumah tangga memiliki proporsi yang besar dalam 

pembentukan PDRB pengeluaran dan bisa di pastikan sektor rumah tangga juga 

mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian di Kalimantan Barat. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nadia Ayu Bhakti, Istiqomah, dan 

Suprapto (2012) dan  Arifin Nuryadin (2014) dan tidak sejalan dengan penelitian 

Charisma Kuriata Ginting S, Irsad Lubis, dan Kasyful Mahalli (2008) tentang 

pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk makanan berpengaruh dan sejalan 

untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga untuk bukan makanan. 

 

 

4.2.2.  Pengaruh Investasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
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Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui variabel investasi tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 

(IPM) di Kalimantan Barat. Tidak signifikannya pengaruh variabel investasi 

terhadap IPM dikarenakan bahwa data yang digunakan dalam variabel investasi 

merupakan data investasi keseluruhan yang merupakan komponen dalam PDRB 

Pengeluaran, dimana komponen investasi dalam PDRB merupakan investasi fisik 

secara keseluruhan. Ada investasi fisik untuk pendidikan dan kesehatan tetapi 

jumlahnya sangat kecil dari bagian investasi total, sehingga tidak berdampak besar 

kepada peningkatan IPM.  

Investasi sarana dan prasaran di bidang pendidikan maupun bidang 

kesehatan yang terjangkau sangat diperlukan, mengingat di Kalimantan Barat 

memiliki geografis yang cukup luas sehingga diperlukan investasi di bidang 

pendidikan dan kesehatan agar masyarakat kabupaten tidak perlu harus ke kota  

dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk kesehatan, 

dengan demikian diharapkan akan meningkatnya IPM diwilayah tersebut. Faktor-

faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya sosial 

merupakan faktor yang menjadi pertimbangan terhadap daya tarik investasi suatu 

daerah. Indikator pendapatan masyarakat melalui PDRB mencerminkan potensi 

masyarakat di suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) salah satu indikator menarik tidaknya daerah 

terhadap investor. Semakin tinggi tingkat pendidikan misalnya akan membuat 

daerah tersebut menarik untuk investasi di sektor yang memerlukan SDM yang 

tinggi yaitu sektor industri. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ade Zul Akhir Lubis (2013) pada negara-negara ASEAN-4 

yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina pada tahun 2007 s.d. 

201. 

 

4.2.3.  Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui variabel pengeluaran 

pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan 

manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Adaya pengaruh positif dan signifikan antara 

pengeluaran pemerintah dengan IPM karena adanya pertumbuhan atau kenaikan 

pengeluaran pemerintah yang diikuti juga dengan kenaikan atau pertumbuhan 

IPM di Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan hukum Wagner yang 

menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan fungsi (eksponen) dari 

rasio pengeluaran pemerintah per kapita terhadap pendapatan perkapita (yaitu 
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GNP atau PDRB dibagi jumlah penduduk) yang selalu meningkat setiap tahun 

seiring bertambahnya waktu dan pendapatan perkapita penduduk. Pengeluaran 

Pemerintah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yang sesuai dengan 

3 (tiga) fungsi utama anggaran pemerintah yaitu fungsi alokasi melalui 

penyediaan sarana dan prasarana, fungsi distribusi berkenaan dengan pemerataan 

pendapatan kepada masyarakat dan fungsi stabilisasi berhubungan dengan 

terpeliharanya kesempatan kerja, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan IPM tidak hanya melalui indikator 

pendapatan perkapita namun pemerintah juga berupaya terhadap peningkatan 

indikator pendidikan dan kesehatan. Upaya pemerintah meningkatkan indikator 

pendidikan dalam IPM diantaranya adanya kebijakan pemerintah yang mengatur 

besarnya pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dimana pasal 49 menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan 

biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan meningkatnya pengeluaran 

pemerintah di bidang pendidikan maka akan mendukung peningkatan kualitas dan 

kuantitas pendidikan suatu daerah dan dengan sendirinya maka akan meningkat 

pula indeks pembangunan manusia khususnya indikator pendidikan yakni 

meningkatanya harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di daerah 

tersebut. 

Upaya pemerintah meningkatkan indikator kesehatan dalam IPM 

diantaranya adanya kebijakan pemerintah yang mengatur besarnya pengeluaran 

pemerintah dibidang kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2009 tentang Kesehatan dimana pasal 171 menyatakan bahwa besar 

anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) diluar gaji, sedangkan besar anggaran 

kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 

10%  dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji. Dengan 

meningkatnya pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan maka akan 

mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas kesehatan suatu daerah dan dengan 

sendirinya maka akan meningkat pula indeks pembangunan manusia khususnya 

indikator kesehatan yakni meningkatanya angka harapan hidup di daerah tersebut. 

Guna meningkatkan indeks pembangunan manusia, peran pemerintah 

sangatlah penting. Pemerintah haruslah pandai dalam mengalokasikan 

pengeluaran pemerintah, tidak hanya dalam mengalokasikan sarana prasarana 
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pendidikan dan kesehatan tapi juga sarana prasarana lainnya seperti jalan dan 

jembatan, hal ini perlu mengingat luas wilayah Kalimantan Barat yang cukup luas 

sehingga perlu adanya pembangunan jalan dan jembatan sebagai akses menuju 

sarana pendidikan dan kesehatan serta sebagai akses lalulintas perdagangan 

sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita di wilayah tersebut. Penelitian 

ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Keynes dalam Pressman  (2004) dan  

Mangkoesoebroto (2001:2), sejalan dengan yang di teliti oleh Arifin Nuryadin 

(2014) dan Ade Zul Akhir Lubis (2013). 

 

5. SIMPULAN 

Konsumsi Rumah Tangga memberikan pengaruh siginifikan positif 

terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat, 

setiap kenaikan konsumsi rumah tangga akan menaikan nilai IPM di daerah 

tersebut. Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Tidak signifikannya pengaruh 

investasi terhadap IPM dikarenakan bahwa data yang digunakan dalam variabel 

investasi merupakan data investasi keseluruhan yang merupakan komponen dalam 

PDRB Pengeluaran, dimana komponen investasi dalam PDRB merupakan 

investasi fisik secara keseluruhan jadi bukan khusus investasi di bidang sumber 

daya manusia, pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator dalam IPM. 

Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat..  

Besarnya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga menentukan 

besarnya pendapatan. Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat dengan menggerakan sektor-sektor produktif, meningkatkan lapangan 

pekerjaan, menciptakan iklim usaha yang dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat. Selain itu Pemerintah kabupaten/kota harus selalu mendorong 

investor untuk menginvestasikan baik itu investasi di bidang pendidikan, 

kesehatan maupun bidang lainnya dengan menciptakan iklim investasi kondusif 

serta memberi kemudahan dalam berinvestasi bisa berupa kemudahan ijin usaha 

maupun pemberian insentif pajak. Selain itu diperlukan penyebaran investasi 

terutama investasi sumber daya manusia sampai pada pelosok daerah. Dalam 

mengalokasikan penegluaran pemerintah hendaknya pemerintah memperluas 

akses terhadap pendidikan maupun kesehatan melalui penambahan jumlah dan 

peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta memberikan fasilitas pendidikan 

dan kesehatan gratis sehingga indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

185 

 

 

sekolah untuk pendidikan dan indikator angka harapan hidup untuk kesehatan  

terus meningkat. Pengeluaran pemerintah diarahkan untuk peningkatan 

infrastruktur terutama pembangunan jalan sebagai akses lalulintas perdagangan 

sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita di wilayah tersebut, juga 

infrastruktur pendidikan serta infrastruktur kesehatan sampai pada pelosok daerah. 
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ABSTRACT 

This study aims to measure regional financial performance, especially the real revenue of 

Sambas Regency, with variables namely regional financial independence, regional 

financial effectiveness, regional financial efficiency, real revenue elasticity of Region 

GDP and real revenue elasticity of the population. The study uses descriptive analysis, 

with census methods with time series data from 2012-2016. 

The results showed that in general the financial performance of Sambas District was not 

good from several indicators. The financial independence of the Sambas area is only 

6.32% (below 25%), it is still an instructive relationship, the role of the central 

government is very dominant in financing regional expenditures (93.68%) which means 

that the acting area is capable of carrying out regional autonomy. The financial 

effectiveness of the Sambas Regency based on the achievement of the real revenue target 

on average by 98.96% is considered effective, even though the target is still below its 

potential.  The financial efficiency of the Sambas Regency is considered very efficient 

because the ratio of PAD operating costs to the realization of PAD is 1.35%. The real 

revenue elasticity of Region GDP is inelastic (elasticity below 1), it is means that the 

percentage of Region GDP growth in the current price of Sambas Regency is greater 

than the percentage growth in the realization of real revenue. The real revenue elasticity 

of population growth on average is inelastic (elasticity below 1), it is means  that the 

percentage of population growth is greater than the percentage growth in the realization 

of real revenue. 

Keywords: Regional financial performance, Independence, effectiveness, efficiency, 

elasticity. 
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1. PENDAHULUAN 

Proses penyelenggaraan pembangunan, pemberian pelayanan kepada 

masyarakat, dan peningkatan pembangunan daerah saat ini dapat diwujudkan 

apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini bermakna bahwa 

desentralisasi fiskal menjadi aspek yang sangat penting dalam kesinambungan 

proses pembangunan daerah di masa mendatang. Pemerintah daerah dapat 

berperan secara maksimal hanya apabila disertai dengan pelimpahan sumber-

sumber fiskal yang memadai. Oates dalam Yustika (2008:47) menyatakan bahwa 

devolusi (pelimpahan) kekuasaan fiskal kepada pemerintah lokal cendrung 

meningkatkan efisiensi: pemerintah lokal lebih bertanggungjawab pada daerah-

daerah pemilihan dari pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih 

mengetahui informasi mengenai kondisi dan kebutuhan lokal untuk barang dan 

jasa publik. Desentralisasi fiskal harus menuntun kepada alokasi sumber daya-

sumber daya yang lebih efisien dan secara positif diharapkan dapat memperkuat 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

Konsep desentralisasi fiskal mensyaratkan pemberian tugas dan 

kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengeluaran/belanja 

(expenditure assignment) akan diiringi oleh pembagian kewenangan kepada 

daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (revenue assignment), Bahl (2000). 

Fungsi pokok pelayanan publik yang diserahkan pada daerah, dengan dukungan 

pembiayaan pusat juga melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada 

daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan keuangan daerah 

bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam 

mengelola anggaran daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan fungsi 

pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2004:169), ―dana pada 

anggaran daerah pada dasarnya adalah dana publik (public money), sehingga 

seharusnya dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik‖. 

Desentralisasi fiskal merupakan perwujudan kemampuan keuangan 

pemerintah daerah, dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) potensial seperti pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan asli 

daerah lainnya. Menurut Santoso dalam Yacoub (2001:3), meskipun PAD tidak 

seluruhnya dapat membiayai APBD, proporsi PAD terhadap total penerimaan 

daerah tetap merupakan indikasi ―derajat kemandirian keuangan‖ pemerintah 

daerah, yang menunjukkan kinerja keuangan daerah. Menurut Sidik (2002), 
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Mardiasmo (2004) dan Devas (1989), ciri utama suatu daerah mampu berotonomi 

terletak pada kemampuan keuangan daerah. 

Kabupaten Sambas yang merupakan salah satu daerah di Kalimantan Barat 

tentunya juga berbenah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan pemikiran diatas, maka 

Pemerintah Kabupaten Sambas juga berusaha untuk meningkatkan kinerja 

keuangannya melalui realisasi penerimaan PAD agar dapat meningkatkan 

kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Tetapi kenyataannya dari tahun ke tahun realisasi penerimaan 

PAD Kabupaten Sambas tidak pernah sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Tahun 2012 realisasi penerimaan PAD Rp 44.198.189.551,46 

(94,48%) dengan penerimaan PAD yang berfluktuatif dimana tahun 2014 realisasi 

Rp 119.367.267.783,98 (105%) dan tahun 2015 turun lagi menjadi Rp 

85.577.887.680,47 (91,88 %) Kemudian tahun 2016 naik lagi menjadi Rp 

98.893.625.880,02 (103,20%). Situasi ini memberikan indikasi adanya kinerja 

keuangan daerah yang belum begitu baik. Dari penjelasan yang telah diuraikan 

diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang kinerja 

keuangan daerah Kabupaten Sambas sampai kepada sumber-sumber penerimaan 

daer PAD itu sendiri.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Perubahan mendasar yang terjadi dalam tata pemerintahan Republik 

Indonesia memberikan kebebasan kepada daerah dalam bentuk otonomi daerah 

dan desentralisasi. Perubahan ini memberikan konsekwensi kepada daerah bahwa 

pemerintah daerah harus mampu mengatur dan mengurus sendiri daerahnya 

termasuk kemampuan dan kemandirian keuangan daerah. Daerah harus mampu 

menggali segala bentuk potensi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi 

penopang pendapatan daerah yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan di daerah. 

Kenyataan yang ditemui sejak berlakunya otonomi daerah adalah 

kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau 

bantuan dari pusat, dan ternyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan 

tersebut sangat kecil, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah itu 

masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan 

pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti 
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kekurangmampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian terutama 

sumber-sumber pendapatannya. Devas (1999) mengatakan bahwa akan sangat 

memadai jika 20 % pengeluaran daerah dibiayai oleh sumber-sumber penerimaan 

daerah.  

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim,2001), 

Halim (2004) dan Sidik (2000), daerah harus  memiliki kewenangan dan 

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan 

menggunakan keuangan sendiri yang cukup  memadai untuk membiayai 

penyelenggaraa permerintahannya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus 

seminimal mungkin agar PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar.  

Musgrave and Musgrave dalam Reksohadiprodjo (2001) menggunakan 

ukuran derajat desentralisasi fiskal antara pemerintahan pusat dan daerah, untuk 

mengukur kemandirian keuangan daerah, antara lain: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

           Total Penerimaan Daerah (TPD) 

 

2. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBK) 

           Total Penerimaan Daerah (TPD) 

 

3. Sumbangan Daerah (SB) 

           Total Pendapatan Daerah (TPD) 

 

 Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pihak eksternal atau 

pemerintah pusat menggambarkan pola hubungan dari pelaksanaan otonomi 

daerah, dan pola hubungan ini biasanya sangat variatif. Menurut Halim (2004) ada 

4 pola hubungan yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan 

daerah, yaitu: (1) Pola hubungan instruktif, tingkat kemandirian keuangan rendah 

(0%–24,99%),peranan pemerintah pusat dominan dibandingkan dengan 

kemandirian daerah. Artinya daerah tindak mampu melakukan otonomi daerah. 

(2) Pola hubungan konsultatif, tingkat kemandirian keuangan rendah (25% – 

49,99%), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena 

dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah. (3) Pola hubungan 

partisipatif, tingkat kemandirian keuangan sedang (50% – 74,99%), peranan 

pemerintahan pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan 

tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. (4) 
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Pola hubungan delegatif, tingkat kemandirian keuangan tinggi (75% - 100%), 

campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-

benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. 

Menurut Halim (2004), Mardiasmo (2002), Nurcholis (2007) dan 

Insukindro dkk (1994)  bahwa PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PAD merupakan salah satu komponen penting sebagai sumber penerimaan 

daerah. PAD dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk 

mengukur kinerja keuangan daerah. 

Kaho (1997) menyatakan secara administratif pengelolaan PAD belum 

dapat dikelola secara optimal karena para pelaksana atau aparatur pemerintah 

dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memenuhi tertib administrasi, 

sedangkan menurut Basri (1995) hambatan dalam mengelola PAD adalah 

kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparat, lemahnya sistem dan mekanisme 

pemungutan serta perlunya sistem dan prosedur administrasi. 

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan 

keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan 

yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mardiasmo (2002) mengungkapkan 

pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 

tujuan yaitu: memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber 

daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggung-jawaban publik 

dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Sugianto dan Winarni (2005:111) 

menyatakan bahwa ―Kinerja adalah tingkat pencapaian dan tujuan perusahaan, 

tingkat pencapaian misi perusahaan, tingkat pencapaian pelaksanaan tugas secara 

aktual. Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan 

dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkatt kesehatan perusahaan.‖ 

Agnes Sawir (2005:6) bahwa definisi ―kinerja keuangan adalah penilaian kondisi 

keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang 

digunakan adalah ratio dan indeks, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat yang 

harus diukur yaitu penciptaan tranparansi, akuntabilitas public, dan value for 

money (economic, efficiency, dan effectiveness). 

Kajian empiris Ferdinand dan Meitiana, mengenai PAD di Kota 

Palangkaraya, memperlihatkan  bahwa selama periode 1991- 2001, kemampuan 
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PAD dalam membiayai anggaran rutin relatif rendah. yaitu anggaran rutin hanya 

20 % dari total seluruh anggaran didanai oleh PAD Kota Palangkaraya. Supina 

Sino,Titin Ruliana,Imam Nazarudin Latif, rasio kemandirian keuangan daerah 

pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat tahun 2013-2014 mengalami 

kenaikan. Rasio efektifitas Pendapatan Daerah (PAD) pada kantor Sekretariat 

Kabupaten Kutai Barat tahun 2013-2104 mengalami penurunan. Rasio efisiensi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai 

Barat mengalami penurunan. PAD pada Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat 

mengalami kenaikan sebesar 20,08% pada tahun 2013-2014. Tidak semua 

indikator penilaian (rasio kinerja keuangan daerah) mengalami peningkatan secara 

secara signifikan. Mentari Yosephen Sijabat, Choirul Saleh, Abdul Wachid, 

kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun 2008-2012 dapat 

dikatakan baik karena setiap tahun dapat mengoptimalkan kemampuan 

keuangannya meskipun hasil persentasenya masih berada dalam kategori kurang 

mampu. Selain itu kinerja keuangan tahun 2008-2012 juga menunjukkan trend 

positif karena setiap tahunnya dapat meningkatkan kinerjanya dan perolehan 

SILPA tahun berjalan selalu meningkat yang dikarenakan adanya efisiensi pada 

komponen belanja daerah. 

  

3. METODA PENELITIAN 

Penelitian ini berbasis pada penelitian diskriptif . Dikatakan diskriptif 

karena penelitian ini menggambarkan objek yang diteliti (Ruslan, 2006: 12). 

Analisis data diawali dengan analisis diskriptif, yaitu statistik yang dipergunakan 

untuk mengaanalisis data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penggunaan 

analisis diskriptif untuk memberikan diskripsi mengenai variabel penelitian. 

Dalam analisis diskrisi ini digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan tabel-

tabel dan grafik-grafik yang berkaitan dengan penelitian. 

Ditinjau dari tujuan penelitian serta waktu yang tersedia, maupun objek 

yang menjadi fokus penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan terhadap 

dokumen-dokumen, objek penelitian yang diamati dengan menggunakan metode: 

(1) Mengumpulkan semua data sekunder yang telah diverifikasi kebenarannya. (2) 

Menganalisa data skunder dan menarik simpulan yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan dan pembuktian. Data dalam penelitian ini adalah data 

dekumenter, yaitu data melalui dekumen yang tersedia yang merupakan bahan 
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publikasi perpustakaan (referensi statistik, terbitan berkala, buku, koleksi khusus 

dan dokumen laporan) dan dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), Bagian Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sambas, Dirjen Otonomi Daerah dan publikasi lainnya. Instrumen 

pengukuran data yang digunakan oleh sumber data tentu mempunyai beberapa 

kelemahan, namun demikian sebagai institusi penghimpun, pengolah dan penyaji 

data (BPS), dan institusi lain sebagai penghimpun, pengolah data dan pelaksana, 

BPS dan institusi lain sudah diakui oleh berbagai pihak yang menggunakan data 

tersebut. Data dalam penelitian ini berupa data skunder, dengan jenis data yang 

digunakan adalah data runtut waktu (time series) sebanyak 5 (lima) tahun, mulai 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. 

Variabel studi ini adalah :  

1. Kemandirian Keuangan Daerah 

Analisis struktur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

perlu dilakukan sebab hasil perhitungannya bisa digunakan sebagai indikator 

untuk melihat tingkat kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan. 

Menurut Musgrave dan Musgrave (dalam Halim dan Damayanti, 2007, 262) 

dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi 

antara pemerintah pusat dan daerah, adalah : 

 

                            

                             
 

                          

                             
 

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukan bahwa 

daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa ada 

bantuan dari pemerintah pusat.                                           

 

2. Efektivitas  

Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas ini bisa dilihat dari rasio 
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perbandingan antara realisasi penerimaan yang bisa dicapai  selama satu tahun 

terhadap potensi rill PAD. Kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD 

dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu)atau 100 

persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan 

kemampuan daerah semakin baik. Semakin besar nilai rasio yang dihasilkan, 

bearti semakin efektif sistem dan prosedur pemungutan PAD. Hanya saja, potensi 

PAD ini masih sulit dihitung. Oleh karena itu, digunakan pendekatan bahwa 

besarnya potensi PAD ini diasumsikan sama dengan target yang telah 

direncanakan. Untuk menghitung efektivitas PAD dapat digunakan formula 

sebagai berikut : 

Efektivitas = 
             

           
 x 100% 

 

3. Efisiensi 

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendaptan yang 

diterima. Dengan demikian, efisiensi ini bisa dilihat dari rasio perbandingan dari 

biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan PAD selama satu tahun dengan 

penerimaan PAD yang diperoleh. Kinerja pemerintah daerah dalam memungut 

PAD dikategorikan efisien apabila rasionya adalah lebih kecil dari 1 atau dibawah 

100%. Semakin kecil rasionya bearti makin efisiensi pula sistem dan prosedur 

pemungutan PAD di daerah ini. Untuk mengetahui tingkat efesiensi ini dapat 

digunakan formula sebagai berikut : 

Efisiensi = 
                           

                        
        

4. Elastisitas  

Kemampuan suatu daerah untuk menggali dan menghimpun tambahan 

pendapatan supaya bisa mengimbangi kenaikan pembiayaan yang harus 

dikeluarkan selama satu periodie dapat diidentifikasi dengan menggunakan 

besaran elastisitas. Analisis elastisitas ini digunakan untuk mengukur tingkat 

sensitivitas atau kepekaan penerimaan PAD terhadap laju pertumbuhan PDRB 

dan laju pertumbuhan penduduk. 

Elastisitas PDRB       = 
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Elastisitas Penduduk = 
               

                    
        

 

Sebagaimana diketahui bahwa penyajian data PDRB dan data penduduk 

menggunakan tahun takwin, maka data penerimaan PAD juga harus disesuaikan 

dari data tahun anggaran, menjadi data tahun takwin. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. 

4.1.1. Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sambas 

Pendapatan daerah Kabupaten Sambas dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016 mengalami peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2012 

besarnya pendapatan daerah dari APBD Kabupaten Sambas sebesar Rp 

900.547.992.024,52 dan tahun 2016 sebesar Rp 1.530.823.553.222,48 atau rata-

rata meningkat sebesar 17,50% tiap tahunnya. Struktur hubungan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten sambas perlu di analisis 

karena hasil perhitungannya dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat 

tingkat kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan kegiatan pembangunan dan 

pelayanan kepada publik pada masing-masing daerah otonom. Data untuk 

menganalisis struktur hubungan pusat dan daerah ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Kinerja keuangan daerah salah satunya diukur dari kemandirian keuangan 

daerah. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan keuangan 

daerah yang berasal atau bersumber dari daerah sendiri  dalam menyumbang 

pendapatan daerah yang digambarkan dengan rasio PAD terhadap total 

pendapatan daerah dalam APBD.  Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah 

dalam APBD menunjukkan kemampuan PAD dalam membiayai pemerintah 

daerah baik itu membiayai pelaksanaan aparatur pemerintah maupun membiayai 

pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi rasionya maka peranan 

PAD dalam membiayai kegiatan pemerintahan di daerah dinyatakan semakin 

mampu, sehingga keuangan daerah semakin mandiri. 
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Tabel 4.1 

Realisasi PAD, Total Penerimaan Kabupaten Sambas (Rp) 

Tahun Realisasi PAD Total Penerimaan Bantuan 

Keuangan 

2012 44.198.189.551,46 904.408.928.857.14 14.294.000.000 

2013 46.413.411.699,70 1.063.217.125.254.30 29.700.400.000 

2014 119.367.267.783,98 1.189.739.932.243.03 24.572.454.000 

2015 85.577.887.680,47 1.449.959.363.798.91 23.750.400.000 

2016 102.059.036.354,48 1.577.065.409.011.55 14.863.400.000 
Sumber : Badan Keuangan  Daerah Kabupaten Sambas, 2017 

 

Tabel 4.2 

Rasio Komponen Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah 

APBD Kabupaten Sambas Tahun 2012 – 2016 (%) 

Komponen 2012 2013 2014 2015 2016 

PAD 4,91 4,37 9,91 6,11 6,67 

Dana Perimbanga 83,26 80,68 75,81 71,14 81,22 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg sah 11,83 14,95 14,28 22,75 12,11 

Pendapatan Daerah 100 100 100 100 100 

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas 

Menarik untuk ditelaah, karena dalam perjalanan otonomi daerah di 

Kabupaten Sambas, ternyata kemadirian atau kemampuan keuangan daerah sangat 

rendah dan cenderung tidak mengalami perubahan, karena kenaikkan ini 

berfluktuatif setiap tahunnya, sehingga PAD tidak kokoh dalam menopang 

kemampuan keuangan daerah. Secara umum untuk Kabupaten Sambas (Tabel 

4.2), jika dilihat dari pola hubungan keuangan pusat dan daerah serta tingkat 

kemandirian keuangan daerah, berdasarkan indikator yang berpedoman pada 

Undang-Undang No. 33/2004, maka pola hubungannya masih instruktif, dengan 

tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali (rasio PAD masih di bawah 

25%). Pola hubungan yang instruktif, peranan pemerintah pusat sangat dominan 

dibandingkan dengan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai seluruh 

belanja pemerintah daerah. Pemerintah daerah masih sangat mengandalkan 

sumbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendapatan APBD. Sehingga jika diukur 

dengan persyaratan pola hubungan tersebut, maka daerah Kabupaten Sambas 
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dianggab belum mampu melakukan otonomi daerah jika ditinjau dari segi 

kemampuan menghimpun dana. 

Penyebab rendahnya rasio PAD terhadap total belanja APBD salah 

satunya disebabkan oleh sifat dari pajak daerah dan retribusi daerah yang ―urban 

bias‖, dimana sumber pajak daerah dan retribusi daerah, objeknya lebih bersifat 

perkotaan seperti fasilitas hotel dan restoran yang berada diperkotaan, pajak 

penerangan jalan lebih banyak diperkotaan, pelaksanaan hiburan lebih banyak 

diperkotaan, perparkiran yang potensial diperkotaan, dll. Sementara Kabupaten 

Sambas objek pajak seperti ini masih terbatas, berhubung bukan merupakan 

ibukota provinsi, Selain itu keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun 

pajak daerah dan retribusi daerah tergantung pada kemampuan membayar pajak 

(ability to pay)  dan kemauan membayar pajak (willingness to pay) dari 

masyarakat, walaupun di daerah sudah tersedia perda dalam rangka 

mengoptimalkan pungutan. Penelitian Susilo dan Adi (2007) menghasilkan fakta 

empirik tidak ada peningkatan kontribusi PAD terhadap belanja daerah. Dari hasil 

penelitian disimpulkan bahwa tidak produktifnya produk perundang-undangan 

guna meningkatkan kemandirian daerah. 

 

4.1.2. Analisis  Efektivitas PAD Kabupaten Sambas 

Hasil kerja yang bisa dicapai selama satu periode oleh setiap unit 

kerja/instansi dalam jajaran pemerintah kabupaten Sambas perlu dianalisis untuk 

mengetahui tingkat efisinsi dan efktifitas kerja masing-masing instansi. 

Sehubungan dengan hal itu , maka selanjutnya akan dilakukan analisis tentang 

kinerja penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten sambas selama periode 

2012 sampai 2016.  

Rasio tingkat efektivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah 

kabupaten Sambas dalam merealisasikan PAD yang direncanakan di bandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Mengingat potensi 

PAD ini masih sulit dihtung, maka digunakan pendekatan bahwa besarnya potensi  

PAD diasumsikan sama dengan target yang telah direncanakan. Dari tabel 4.3 

diatas dapat dijelaskan untuk pendapatan asli daerah hanya di tahun 2014 dan 

2016 yang mencapai target realisasi pendapatan, sementara tahun 2012, tahun 

2013 dan tahun 2015 pencapaian target pendapatan hanya berkisar 90% s/d 94 %. 

Besaran target untuk tahun 2012 sebesar 46.781.359127,63 dengan capaian 

realisasi sebesar Rp.44.198.189.551,46 dengan pencapaian sebesar 94,48 %, di 
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tahun 2013 target pendapatan sebesar Rp. 51.540.104.798,30 dengan capaian 

realisasi sebesar Rp. 46.413.411.699.70 dengan pencapaian sebesar Rp. 90.05 % , 

tahun 2014 pendapatan ditargetkan sebesar  Rp.103.623.745.758,12 dengan 

capaian realisasi sebesar Rp. 119.367.267.783,98 dengan pencapaian sebesar Rp. 

115,19 % , tahun 2015 pendapatan di target sebesar Rp. 93.139.854.621,74 

dengan capaian realisasi sebesar Rp. 85.577.887.680,47 dengan capaian sebesar 

91.88 % dan selanjutnya untuk tahun 2016 Pendapatan di targetkan sebesar Rp. 

98.893.625.880,02 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 102.059.036.354,48 

dengan capaian sebesar Rp. 103.20 %. Dari keterangan tersebut dapat di 

simpulkan bahwa penetapan target mengalami kenaikan yang signifikan, dari 

tahun 2012 penetapan target hingga tahun 2016 mengalami kenaikan dalam 

penetapan target sebesar 102 % , penetapan target ini untuk terus memacu 

pemerintah kabupaten sambas untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerah. 

mengingat banyak  potensi  yang harus di gali  

Tabel 4.3 

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2012 - 2016 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

2012 46.781.359.127,63 44.198.189.551,46 94.48 % 

2013 51.540.104.798.30 46.413.411.699,70 90.05% 

2014 103.623.745.758,12 119.367.267.783,98 115.19 % 

2015 93.139.854.621,74 85.577.887.680,47 91,88 % 

2016 98.893.625.880,02 102.059.036.354,48 103.20 % 
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas 2017 

Nilai rasio ini memperlihatkan kemampuan Kabupaten Sambas dalam 

merealisasikan penerimaan PAD. Semakin tinggi nilai rasio yang di peroleh 

menggambarkan kemampuan daerah kabupaten Sambas semakin efektif dalam 

menghimpun PAD. Berdasarkan perhitungan diatas dapat dikatakan bahwa  tahun  

2013 upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah kabupaten Sambas dalam  

menetapkan target yang setiap tahun mengalami peningkatan dalam menghimpun 

penerimaan Pendapatan asli Daerah sudah efektif. Tingkat efektifitas yang paling 

tinggi di capai pada tahun 2014 dan 2016. Dari data yang ditampilkan, kalau 

dihubungkan dengan kinerja keuangan daerah dari segi effektivitas, maka kinerja 

keuangan Kabupaten Sambas kokoh, karena kemampuan menghimpun 

pendapatan masih berfluktuasi. Tidak kokohnya kinerja keuangan ini disebabkan 
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oleh faktor faktor ketidak kokohan kinerja dari komponen penyumbang PAD itu 

sendiri, seperti yang dibahas berikut. 

Tabel 4.4 dapat dijelaskan untuk tahun 2012 PAD  dari hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan tetap memenuhi target pendapatan sebanyak 

100 %  dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 97.46 %. Selanjutnya 

pajak daerah 87.88 % dan retribusi daerah sebesar 87.45 %, Untuk tahun 2013 

dari komponen Retribusi daerah melebihi target sebesar 106.78 %, dan yang tidak 

mencapai target adalah pajak daerah dengan realisasi sebesar 80.57 %. Tahun 

2014 Reribusi daerah hanya terealisasi sebesar 79.10 %, seterusnya tahun 2015 

Retribusi daerah sebesar 102.71 %, dan untuk lain-lain pendapatan derah yang sah 

sebesar 88.96 %, selanjut untuk tahun 2016 Retribusi daerah hanya mencapai 

realisasi sebesar 69.01 %.  

Tabel 4.4 

Realisasi komponen PAD Kabupaten Sambas 

Tahun 2012 – 2106 (%) 

Tahun Pajak Daerah Retribusi 

Daerah 

Hasil Pengelolaan 

kekayaan Daerah yang 

dipisahkan 

Lain –lain 

pendapatan 

daerah yang sah 

2012 87.88 87.45 100 97.46 

2013 80.57 106.78 100 90.63 

2014 105.68 79.10 100 123.80 

2015 100.69 102.71 100 88.96 

2016 103.93 69.01 100 100.74 

Sumber Badan Keuangan,  2017 

Dari analisis dapat diketahui tidak setiap tahunnya pendapatan asli daerah 

bisa mencapai realisasi pendapatan, sehingga apa yang ditargetkan dan 

dibelanjakan oleh daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan bisa menghambat. 

Dari tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa untuk pendapatan dari bea perolehan hak 

atas tanah dan Bangunan ( BPHTB ) pada tahun 2014 dan 2016 mengalami 

peningkatan karena ada perusahaan yang membayar Hak guna Usaha ( HGU ) , 

selanjut nya untu tahun 2012,2013 dan 2015 tidak mencapai target yang 

ditetapkan, untuk pajak Hiburan di tahun 2014 dan 2015 tidak mencapai target 

pendapatan. Kontribusi yang besar dari pajak ini adalah dari pajak penerangan 

jalan yang pemungutannya langsung dari PLN. 
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Tabel 4.5 

Realisasi Komponen Pajak Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 ( % ) 

Jenis Pajak 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-

Rata 

Pajak Hotel 113.69 127.70 160.95 119.93 110,85 126.624 

Pajak Restoran 133.99 128.35 113.66 155.17 136,78 133.59 

Pajak Hiburan 110.51 108.07 44.98 76.30 115,06 90.984 

Pajak Reklame 146.76 131.94 170.53 111.13 115,06 135.084 

Pajak Penerangan Jalan 107.55 105.03 109.37 109.42 110,99 108.472 

Pj. Mineral Bukan Logam 195.91 176.35 137.99 126.53 158,52 159.06 

Pajak Parkir 100 103.33 101.67 100 100 101 

Pajak Sarang Burung Walet 100.87 100 19.20 21.90 107.33 69.86 

BPHTB 34.06 19.99 102.31 56.97 142.57 71.18 

PBB 0 0 128.40 95.16 130.25 117.936 

  Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas 2017 

 

 Tabel 4.6  

Realisasi Komponen Retribusi Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 ( %) 

Jenis Retribusi 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata 

Retr Jasa Umum 89.65 114.98 79.10 119.37 57.77 92,174 

Retr Jasa Usaha 90.23 68.91 71.30 86.01 43.17 71.924 

Retr perizinan 78.09 121.71 125.35 91.97 97.62 102.948 

       Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas 

Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2012 s/d 2016 untuk retribusi 

Jasa usaha tidak pernah mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Untuk 

tahun 2013 dan 2014 untuk retribusi perizinan mencapai target realisasi 121,35 % 

dan 125,35 %. Rata-rata retibusi perizinan selama 5 tahun sebesar 102,948 %. 

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten 

Sambas, setiap tahunnya sangat effektif dalam penghimpunannya, yang terlihat 

dari Tabel 4.7. Sedangkan untuk komponen lain-lain pendapatan asli yang sah  di  

Kabupaten Sambas efektivitasnya sangat berfluktuatif dan dengan tingkat 

efektivitas yang berbeda-beda 
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Tabel 4.7 

Realisasi Komponen Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang dipisahkan Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 ( %) 

Kekayaan Daerah 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-Rata 

Penyertaan Modal Bank Kal Bar 100 100 100 100 100 100 

 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas                                

Tabel 4.8 dapat dijelaskan untuk BLUD adalah pendapatan dari Rumah 

Sakit dan Puskesmas, pendapatan ini dikelola langsung dari SKPD tersebut, 

dengan artian pendapatan yang masuk dan dibelanjakan langsung oleh Rumah 

sakit dan Puskesmas, data pendapatan ini hanya tercatat di APBD. Untuk lain-lain 

pendapatan yang sah , ini adalah pendapatan yang di setorkan ke kas daerah tidak 

mempunyai rekening yang pasti, misalnya pengembalian dari kegiatan proyek 

yang tidak bisa terserap atau kegiatan rutin lain nya seperti pengembalian uang 

lebih tiket pesawat, bill hotel dll. 

Tabel 4.8 

Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Asli yang Sah 

Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 ( %) 

PAD yang Sah 2012 2013 2014 2015 2016 Rata-

Rata 

Jasa Giro 80.45 77.88 110.25 121.37 87.53 95.496 

Tuntutan ganti kerugian  8.00 8.00 72,57 11.13 77.52 35.444 

Pendapatan pengembalian 182.23 131.19 106.04 113.89 83.06 123.282 

Pendapatan dari angsuran 260.70 0 0 0 0 260.70 

Lain-lain PAD yang Sah 71.95 103.78 123.85 92.67 108.42 100.134 

BLUD 111.80 91.31 125.01 86.46 101.38 103.192 

  Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas 

 

4.1.3. Analisis Effisiensi  PAD Kabupaten Sambas                                 

 Secara teoritis, efisiensi memperlihatkan kemampuan Badan Keuangan 

daerah untuk mencapai hasil dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.  

Tingkat efisiensi ini merupakan resiko perbandingan dari biaya yang dikeluarkan 

untuk mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) selama satu tahun dengan 

penerimaan pendapatan asli daerah yang diperoleh. Makin kecil rasio yang 

diperoleh, berarti makain efisien sistem dan prosedur pemungutan pendapatan asli 
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daerah di daerah ini. Nilai rasio yang diperoleh dari hasil perhitungan diatas 

memperlihatkan bahwa makin besar nilai rasio berarti makin tidak efisiens nilai 

pungut yang dicapai oleh seluruh jajaran badan keuangan daerah dalam 

pemungutan pendapatan asli daerah.  

Tabel 4.9 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Biaya yang dikeluarkan 

Tahun Realisasi (Rp) Total Biaya =  % x Penerimaan (Rp) Effisiensi (%) 

2012 44.198.189.551,46 523.000.500,00 1,183308 

2013 46.413.411.699,70 575.025.000,00 1,23892 

2014 119.367.267.783,98 1.567.500.000,00 1,313174 

2015 85.577.887.680,47 1.254.500.000,00 1,465916 

2016 102.059.036.354,48 1.585.000.000,00 1,553023 

Sumber : Badan Keuangan Daerah kabupaten Sambas  

       

Hasil perhitungan Tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur 

pendapatan asli daerah pada tahun 2012 sampai tahun 2016 sangat efisien karena 

biaya operasionalnya sangat kecil. 

 

4.1.4. Analisis Elastisitas PAD Kabupaten Sambas                              

Pembangunan ekonomi regional pada prinsipnya bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan yang salah satunya diukur kesejahteraan yang salah 

satunya diukur dalam indicator kenaikan PDRB atau kenaikan pendapatan 

regional perkapita. Bila pendapatan riil perkapita masyarakat maka akan terdapat 

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk menggali pendapatan asli 

daerah supaya bisa mengimbangi kenaikan pembiayaan yang harus dikeluarkan 

selama satu tahun dapat diidentifikasikan dengan menggunakan besaran 

elastisitas. 

Analisis elastisitas ini digunakan untuk mengukur tingkat sensitivitas atau 

kepekaan penerimaan PAD terhadap laju pertumbuhan PDRB dan laju 

pertumbuhan penduduk. PDRB dan penduduk mempunyai kedudukan penting 

dalam hubungannya dengan kemampuan menghimpun pendapatan daerah, karena 

PDRB dan penduduk adalah potensi dari pendapatan daerah. 
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Tabel 4.10 

Data Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, dan Pertumbuhan Penduduk 

Kabupaten Sambas Tahun  2015 dan 2016 ( Dalam Persen ) 

Tahun Pertumbuhan PAD Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan Penduduk 

2015 (28,31%) 17,16% 0.92 

2016 19,33% 23,53% 1.03 

Sumber : Data Olahan, 2017 

 

Elastisitas Pendapatan asli daerah terhadap PDRB, dihitung dengan rumus : 

 

         % Pertumbuhan  PAD 

Elastisitas PDRB = ---------------------------------------- x 100 % 

                                          % Pertumbuhan PDRB 

 

    (28,31%) 

Elastisitas PDRB 2015 = -------------------------------- x 100 % = (164,98) % 

     17,16 

 

       

19,33 

Elastisitas PDRB 2016 = -------------------------------- x 100 % = 19,33 % 

     23.53  

Sedangkan elastisitas pendapatan asli daerah terhadap pertambahan penduduk 

dihitung dengan rumus  

                                             % Pertumbuhan  PAD 

Elastisitas Penduduk 2015 = ---------------------------------------- x 100 % 

                                                 % Pertumbuhan Penduduk 

                                              (28,31%) 

Elastisitas Penduduk 2015 = ------------------------------- x 100 % = (4,43) % 

     0.92 

      19,33 

Elastisitas penduduk  2016 = -------------------------------- x 100 % = 4,42% 

      1.03  
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa elastisitas PAD terhadap PDRB 

dan penduduk PAD secara rata-rata tidak elastis. Artinya bahwa kenaikkan PDRB 

ataupun penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan PAD yang signifikan. 

Untuk tahun 2015, dengan pertumbuhan PDRB dan penduduk tidak diimbangi 

dengan pertumbuhan PAD, malahan realisasi PAD menurun atau lebih kecil 

dibandingkan dengan dengan tahun 2014. Tetapi untuk tahun 2016 elastisitas 

PAD bersifat elastis, karena dengan meningkatnya PDRB dan penduduk, PAD 

juga meningkat. Untuk elastisitas PAD terhadap PDRB bersifat inelastis, yang 

berarti peningkatan PAD dengan persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan 

persentase peningkatan PDRB harga berlaku. Sedangkan elastisitas PAD terhadap 

penduduk bersifat elastis, yang berarti persentase peningkatan PAD lebih besar 

dari persentase pertumbuhan penduduk. Secara umum disimpulkan bahwa dari 

aspek elastisitas, kinerja keuangan daerah kabupaten Sambas belum kokoh. 

Apabila dikaji lebih carmat, dapat dikatan bahwa secara keseluruhan 

tingkat kemandirian dalam pembiayaan relatif masih rendah, sedangkan tingkat 

ketergantungan pada bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat relatif masih 

cukup tinggi. Kondisi ini bisa terjadi karena dalam kegiatan pengelolaan 

keuangan daerah yang selama ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Sambas, cq Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas seringkali ditemui 

berbagai kendala sehingga target yang ditetapkan tidak pernah bisa dicapai. 

Kendala-kendala yang dihadapi ini dengan sendirinya berdampak kepada efisensi 

dan efektivitas pengelolaan keungan daerah yang dijalankan selama ini. Begitu 

juga pemungutan pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh setiap jajaran terkait 

sampai pada tingkat kecamtan dan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sambas, secara umum belum memadai dan masih perlu ditingkatkan lagi. 

Anggapan ini ditandai dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Proses penyusunan rencana kerja dan anggaran pembiayaan (RKAP) 

belum sesuai dengan ketentuan, dalam arti hanya untuk memenuhi 

kebutuhan rencana selama satu tahun yang bersangkutan dan belum 

dikaitkan secara utuh dengan rencana kegiatan jangka panjang. 

2. Sistem dan prosedur pemungutan pendapatan asli daerah pada tingkat 

kecamatan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

3. Laporan pemungutan PAD dari setiap kecamatan dan instansi terkait tidak 

dibuat dengan tertib dan belum dikirim secara tepat waktu. 

4. Pemroses rekening tagihan pajak dan retribusi dengan aplikasi komputer 

sering mengalami gangguan. 
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5. Transaksi akuntansi belum diproses dengan menggunakan aplikasi 

komputer 

 

5. SIMPULAN 

Kinerja keuangan daerah dari aspek peningkatan pendapatan daerah 

Kabupaten Sambas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami 

peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2012 besarnya pendapatan 

daerah dari APBD Kabupaten Sambas sebesar Rp 900.547.992.024,52 dan tahun 

2016 sebesar Rp 1.530.823.553.222,48 atau rata-rata meningkat sebesar 17,50% 

tiap tahunnya, dengan tingkat kemadirian atau kemampuan keuangan daerah 

sangat rendah dan cenderung tidak mengalami perubahan, karena kenaikkan ini 

berfluktuatif setiap tahunnya, sehingga PAD tidak kokoh dalam menopang 

kemampuan keuangan daerah. Dari kinerja effektifitas dan effisiensi pengelolaan 

keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Sambas sudah effektif dan effisien, 

tetapi dari aspek elastisitas, masih tidak elastis yang berarti potensi PAD belum 

tergali secara optimal. 

Kabupaten Sambas Merupakan daerah kabupaten yang terbesar di 

Kalimantan Barat,   tak heran jika potensi alam yang kaya banyak terdapat 

didaerah ini, Penggalian potensi alam tentunya akan berdampak pada 

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, seperti tambang gas yang belum di 

gali,  potensi alam sarang burung walet dan potensi wisata. Sehubungan dengan 

hal tersebut banyak potensi pendapatan yang harus digali dengan memperhatikan 

potensi sumber daya alam. 
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ABSTRACT 

 The 4.0 industrial revolution was marked by the enactment of a digital 
economy based on Internet of Things (IoT). Industrial Revolution 4.0 demands 

higher skills and quality of workforce. The focus of the implementation of the 4.0 

industrial revolution in Indonesia is in the food and beverage, textile, chemical, 

electronic and automotive sub-sectors. This study aims to examine and analyze 

the relationship between employment of industrial sectors with economic growth 

in Indonesia provinces in the era of Industrial Revolution 4.0, test and analyze the 

effect of labor absorption in the industrial sector on economic growth in 

Indonesia provinces during the Industrial Revolution 4.0 era. This study uses for 4 

(four) years data from 2013 to 2016 using secondary data obtained from the 

Central Statistics Agency (BPS). Analysis of the relationship and influence of 

employment in the industrial sector and economic growth in Indonesia provinces 

using regression testing and product moment correlation. The results of the study 

obtained a strong relationship but has a non-significant effect between the 

employment of industrial sector labor towards economic growth in Indonesia 

provinces. 

Keywords : Absorption of Labor in the industrial sector , economic growth 
 

1. Latar Belakang 

Revolusi industri 4.0 ditandai dengan berlakunya ekonomi digital yang 

berbasis Internet of Things (IoT). Revolusi industri 4.0 pertama kali 

diperkenalkan oleh pendiri dan Executive Chairman World Economic Forum 

yaitu Prof. Klaus Martin Schwab (Hassim, beritasatu.com,2018).  Melalui 

bukunya  The Fourth Industrial Revolution (2017), ia menyebutkan bahwa dunia 

saat ini berada pada awal sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah 

cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain yang ditandai dengan 

berkembangnya Internet of/for Things yang diikuti dengan teknologi baru dalam 

data sains, kecerdasan buatan , robotic, cloud, cetak tiga dimensi, dan teknologi 

nano, yang kehadirannya begitu cepat.  
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Making Indonesia 4.0 merupakan road map revolusi industry 4.0 yang 

dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dengan lima industri yang jadi fokus 

implementasi industri 4.0 di Indonesia, yaitu industri makanan dan minuman, 

tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia (Kompas.com,2018). Kelima jenis industri 

tersebut ditetapkan menjadi tulang punggung dalam rangka meningkatkan daya 

saing yang sejalan dengan perkembangan industri generasi ke empat, dan 

diharapkan akan menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta 

investasi baru yang berbasis teknologi.  Making Indonesia 4.0 menjanjikan 

pembukaan lapangan pekerjaan sebanyak 7-19 juta orang, baik di sektor 

manufaktur maupun nonmanufaktur pada tahun 2030, seiring permintaan ekspor 

yang lebih besar. 

Selama 5 tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja menurut Lapangan 

Usaha menunjukkan adanya perubahan struktur.  Jumlah tenaga kerja yang 

bekerja di sektor pertanian, dan sektor Pertambangan dan Penggalian 

menunjukkan trend yang semakin menurun, sebaliknya tenaga kerja yang bekerja 

di luar sektor pertanian dan pertambangan menunjukkan trend yang meningkat. 

 Kontribusi PDB sektor industri pengolahan non migas secara relatif adalah 

sama, namun kontribusi subsektor mengalami perubahan. Kontribusi subsektor 

tekstil dan pakaian jadi, serta  subsektor industri elektronik mengalami sedikit 

penurunan walaupun secara nominal nilai PDB yang dihasilkan mengalami 

kenaikan, sedangkan subsektor lainnya menunjukkan peningkatan pada 

kontribusinya. 

Revolusi Industri 4.0 menuntut keterampilan dan kualitas  tenaga kerja 

yang semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh semakin cepatnya perkembangan 

teknologi informasi yang dikombinasikan dengan globalisasi, sehingga semua 

jenis pekerjaan akan semakin kompleks. Beberapa jenis pekerjaan akan hilang 

disebabkan adanya otomatisasi berbasis teknologi informasi, namun demikian 

beberapa jenis pekerjaan akan tetap bertahan khususnya bidang pekerjaan yang 

berkaitan dengan kemampuan dan keahlian yang bersifat individu. Bidang 

pekerjaan tersebut antara lain sales manager, human resources manager,dan 

psychologists (psikolog). Studi ini akan menganalisis hubungan dan pengaruh 

penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan pertumbuhan ekonomi sebagai 

dampak dari Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. 
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2. Kajian Literatur 

Istilah "Industrie 4.0" berasal dari sebuah proyek dalam strategi teknologi 

canggih pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Istilah ini 

kemudian diangkat kembali di Hannover Fair tahun 2011. Working Group on 

Industry 4.0 pada bulan Oktober tahun 2012 memaparkan rekomendasi 

pelaksanaan Industri 4.0 kepada pemerintah federal Jerman, dan selanjutnya 

anggota kelompok kerja Industri 4.0 diakui sebagai bapak pendiri dan perintis 

Industri 4.0. Laporan akhir Working Group Industry 4.0 dipaparkan di Hannover 

Fair tanggal 8 April 2013 (wikipedia.org) 

Pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan 

ekonomi semua negara di dunia dewasa ini. Keberhasilan program-program 

pembangunan  sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan 

output  dan pendapatan nasional. Bahkan baik buruknya kualitas kebijakan 

pemerintah dan mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya 

diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output nasional yang dihasilkan 

(Jhingan,2003:47). 

Sejalan dengan Todaro, Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan eko- 

nomi suatu negara sebagai : ―Peningkatan kemampuan suatu negara untuk 

menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, kenaikan pada 

kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, serta 

penyesuaian ideologi yang dibutuhkan ‖ (Arsyad,2010:277).  

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai  

salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja 

yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan  

pertumbuhan  penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya adalah 

besar; meskipun demikian masih dipertanyakan apakah pertumbuhan penawaran 

angkatan kerja  akan memberikan dampak positif atau negatif  terhadap 

pembangunan ekonomi suatu negara. Dampak tersebut sepenuhnya tergantung 

pada kemampuan sistem  perekonomian untuk menyerap dan secara produktif  

memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan itu selanjutnya 

dipengaruhi oleh tingkat akumulasi modal dan tersedianya input penunjang seperti 

kecakapan manajerial dan administrasi (Todaro,2000:138). 

Lavanya, Shylaja, dan Santhosh dengan studinya tentang Industry 4.0 – 

The Fourth Industrial Revolution menemukan bahwa transformasi digital di era 

revolusi industri 4.0 akan memberikan manfaat bisnis antara lain : 1) mengurangi  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Jerman
https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Digital
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hannover_Fair&action=edit&redlink=1
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biaya operasional karena  perangkat terhubung untuk berkomukasi satu sama 

lainnya akan meningkatkankan efisiensi dan perencanaan tenaga kerja lebih baik; 

2) biaya pemeliharaan lebih redah karena pemeliharaan prediktif yang lebih cerdas 

dimungkinkan dengan konektivitas mesin, dengan demikian mengakibatkan 

downtimes mesin berkurang dan biaya pemeliharaan lebih rendah; 3) Peningkatan 

pengambilan keputusan dimungkinkan dengan adanya perangkat lunak industri 

sehingga komunikasi antara pemasok, produsen, dan klien akan menjadi efektif, 

sehingga keputusan yang lebih cepat serta akurat tentang produk mana yang akan 

dibuat dapat diambil; 4) kepuasan pelanggan yang lebih tinggi karena informasi 

penting tentang kecenderungan klien tentang permintaan terhadap produk dapat 

segera disesuaikan.  

Crnjac, Ivica, dan Nikola (2017) melalui studinya yang menganalisis 

tentang From Concept to the Introduction of Industry 4.0, menunjukkan  bahwa 

Revolusi Industri akan mempengaruhi trend baru dalam model bisnis dimana 

perusahaan dapat memilih strateginya sendiri dalam kaitannya dengan tujuan dan 

kemampuan perusahaan. Revolusi industri akan menciptakan kondisi dimana 

industri adalah berkelanjutan, tenaga kerja berkualitas dan berpendidikan, dengan 

demikian akan memberikan dukungan terhadap optimasi seluruh segmen pada 

industri. 

Kopp, Jurgen, dan Jurgen, melalui penelitiannya yang berjudul Why 

Industry 4.0 needs Workplace Innovation : A critical look At The German Debate 

on Advanced Manufacturing menganalisis bahwa pengalaman dari masa lalu 

dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada paradigma desain berpusat pada 

teknologi atau berpusat pada manusia yang berkontribusi pada peningkatan 

berkelanjutan dan jelas dalam daya saing, tetapi dalam beberapa situasi mereka 

bahkan mungkin memiliki dampak negatif. 

Liao, Yongxin, dkk, telah melakukan studi pustaka dengan judul The 

Impact of The Fourth Industrial Revolution : A Cross Country/Region 

Comparison, menyatakan bahwa revolusi indutsri pada awalnya dimaknai sebagai 

periode waktu di mana pekerjaan mulai banyak dilakukan oleh mesin di pabrik 

daripada dengan tangan yang umumnya dilakukan dirumah. 

Kerangka konseptual menjelaskan pengaruh antar variabel, yaitu variabel 

independent dan variabel dependent. Kerangka konseptual dirancang berdasarkan 

landasan teori dan studi empiris dari berbagai tempat secara umum. Kerangka 
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konsep penelitian dalam bentuk diagram sebagaimana terlihat pada Gambar  

berikut :  

 

, 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian Model 1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian Model 2 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang menjawab pertanyaan mengenai status akhir dari subjek penelitian 

dan berusaha untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat mengenai 

suatu situasi. Waktu penelitian selama empat tahun yaitu tahun 2013 sampai 

dengan 2016 disebabkan beberapa data untuk tahun 2017 belum tersedia.  

Penelitian ini dilakukan di 34 provinsi yang berada di Indonesia. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis desktiptif 

yaitu teknik analisis  statistik yang dipergunakan untuk menganalisis data yang 

telah terkumpul (Sugiyono, 2008:29). Penggunaan analisis deskriptif adalah untuk 

menampilkan dan menjelaskan tabel-tabel, dan grafik-grafik yang berkaitan 

dengan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data. 

 

3.1. Analisis Korelasi Product Moment 

Teknik Korelasi Product Moment digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data yang digunakan adalah 

data interval atau rasio.  Rumus korelasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah : 

Penyerapan Tenaga  

Kerja Sektor Industri 

(X) 

 

Pertumbuhan  

Ekonomi 

(Y) 

Penyerapan Tenaga  

Kerja Sektor Industri 

(X) 

 

Pertumbuhan  

Ekonomi 

(Y) 
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∑  

√∑    
     (Sugiyono, 2009 :230) 

 Dimana : 

 rxy  adalah korelasi antara variabel Penyerapan tenaga Kerja (X)  dengan 

 cvariabel pertumbuhan ekonomi (Y) 

 X = (X1      X) 

 Y = (Y1 – Y) 

 

3.2.  Analisis Regresi Data Panel 

Model Regresi data panel yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

penyerapan tenaga keja terhadap pertumbuhan ekonomi   dapat dinyatakan 

melalui persamaan  sebagai berikut : 

Yit = β0 +  β1 Xit + eit 

Dimana :  

   Y adalah Pertumbuhan Ekonomi di provinsi di Indonesia 

   X  adalah penyerapan tenaga kerja di provinsi di Indonesia 

   β0 adalah intersep 

   β1 adalah koefisien regresi 

  e adalah variabel gangguan 

  i adalah provinsi di Indoneia 

  t adalah tahun 

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1 .  Hasil Penelitian 

Analisis korelasi product moment digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan variabel penyerapan tenaga kerja sektor industri 

dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui hubungan dan tingkat signifikasi 

antar variabel penelitian ini digunakan software SPSS 22. Berdasarkan hasil 

pengujian dengan tingkat signifikansi  = 0,05 korelasi antara penyerapan tenaga 

kerja sektor industri dengan  pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai sebesar 0,998. 

Hubungan kedua variabel sangat kuat akan tetapi secara statistik diperoleh hasil 
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yang tidak signifikan karena nilainya lebih besar dari 0,05 (Sig ≥ 0,05) maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

Tabel 4.1 

 Korelasi  Product Moment Penyerapan Tenaga Kerja Sektor 

Industri dan Pertumbuhan Ekonomi  

 PTK PE 

PTK Pearson Correlation 1 .000 

Sig. (2-tailed)  .998 

N 136 136 

PE Pearson Correlation .000 1 

Sig. (2-tailed) .998  
N 136 136 

 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode regresi data 

panel pada 33 provinsi di Indonesia selama lima tahun. Penggunaan data panel 

pada penelitian ini harus dilakukan pengujian model, untuk menentukan jenis 

pendekatan yang terbaik yang akan digunakan dalam analisisnya. Hasil pengujian 

model yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu regresi data panel dengan 

model Fixed Effect . Pengujian data penelitian menggunakan sofware Eviews 10.  

Tabel 4.2 diperoleh melalui hasil pengujian penyerapan tenaga kerja sektor 

industri (X1) dan pertumbuhan ekonomi (Y). Nilai R
2
 sebesar 0,391006 yang 

menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama – sama menjelaskan variasi 

variabel terikat dengan kontribusi sebesar 39,10 persen, sedangkan 60,90 persen 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel pada penelitian ini. 

Uji F pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F hitung lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti bahwa secara keseluruhan variabel bebas memberikan 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji t atau pengujian secara parsial 

berdasarkan Tabel 4.2 nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,7033 atau lebih 

besar dari taraf signifikansi sebesar 0,05 yang berarti variabel penyerapan tenaga 

kerja sektor industri memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kondisi ini dapat diartikan bahwa tinggi 

rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak menjamin akan menambah ataupun 

mengurangi tenaga kerja yang bekerja pada sektor industri di Indonesia. 
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Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Dengan Model Fixed Effect 

 

Variabel Koefisien Std. Eror t- Statistik Probabilitas 

C 5,562565 0,237358 23,43534 0,0000 

X 2,08E-07 5,45E-07 0,381983 0,7033 

  

R-squared  0,544383 Mean dependent var 5,628382 

Adjusted R-squared  0,391006 S.D. dependent var 2,439573 

S.E. of regression 1,903795 Akaike info criterion 4,342747 

Sum squared resid  366,0678 Schwarz criterion  5,092327 

Log likelihood -260,3068 Hannan-Quinn criter.  4,647357 

F-statistic  3,549330 Durbin-Watson stat  3,290408 

Prob(F-statistik) 0,000000       

  

 

4.2  Pembahasan 

Secara teoritis pertumbuhan ekonomi berkorelasi positip dengan 

penyerapan tenaga kerja seperti yang telah diperoleh dari hasil perhitungan yang 

di tampilkan di Tabel 4.1. Keadaan ini mempunyai makna bahwa bila 

pertumbuhan ekonomi meningkat maka  penyerapan tenaga kerja juga akan 

bertambah. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh  inovasi teknologi 

memerlukan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan kemampuan  untuk 

menciptakan teknologi baru. Revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan 

kemunculan superkomputer, robot pintar, editing genetik dan perkembangan 

neuroteknologi yang memungkin tenaga kerja untuk mengoptimalkann fungsi 

otak, oleh karena itu demand terhadap tenaga kerja telah bergeser dari tenaga 

kerja yang mengandalkan otot digantikan oleh tenaga kerja yang bekerja dengan 

otak. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti dengan meningkatnya 

permintaan akan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang  

tinggi. 

Pengaruh penyerapan tenaga kerja sektor industri  terhadap pertumbuhan 

ekonomi di provinsi di Indonesia memperoleh hasil yang tidak signifikan (Tabel 

4.2) dengan nilai probabilitas sebesar 0,7033 lebih besar dari nilai  yang 

ditentukan yaitu sebesar  0,05. Sementara nilai R
2 

sebesar 0,544383, yang 
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mempunyai arti bahwa penyerapan tenaga kerja sektor industri hanya berpengaruh 

sebesar 54 % terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh penyerapan tenaga kerja 

sektor industri  terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indonesia yang 

tidak signifikan antara lain disebabkan oleh : 

a. Daya saing global yang relatif masih rendah.  

Indonesia juga merupakan salah satu inovator utama di antara negara-negara 

berkembang yang ditunjukkan oleh peringkat ke 31 dan 32 masing-masing dalam 

inovasi dan kecanggihan bisnis. Sebaliknya, negara ini tertinggal jauh di belakang 

dalam hal kesiapan teknologi (peringkat ke 80) meskipun telah membuat 

kemajuan yang stabil selama dekade terakhir, begitu pula masalah kesehatan dan 

pendidikan dasar memerlukan penanganan yang lebih serius. Kemajuan yang 

signifikan juga diperlukan dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja (peringkat ke 

96), yang terseret oleh biaya redundansi yang berlebihan, fleksibilitas penentuan 

upah yang terbatas, dan perwakilan perempuan yang terbatas dalam angkatan 

kerja. 

b. Penyerapan Tenaga Kerja Tertinggi di Sektor Pertanian  

Revolusi Industri 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang mempunyai  

pendidikan dan keterampilan yang  tinggi, karena aktivitas yang dilakukan 

merupakan aktivitas yang menuntut pekerjaan otak daripada otot. Penyerapan 

tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2013 adalah sebesar 39.220.261 jiwa 

dan menurun menjadi sebesar 37.770.165 jiwa pada tahun 2016. Penyerapan 

tenaga kerja yang relatif besar di sektor pertanian  mempunyai makna bahwa, 

pertama, sebagian besar penduduk di Indonesia masih mengantungkan hidupnya 

pada sektor ini, dan kondisi ini telah berlangsung sejak dulu, sehingga Indonesia 

di kenal sebagai negara agraris; kedua, sektor pertanian yang berkembang di 

Indonesia pada umumnya adalah pertanian tradisional yang belum menggunakan 

rekayasa teknologi modern, sehingga tidak memerlukan pendidikan yang terlalu 

tinggi.  

c. Pendidikan Tenaga Kerja Yang Relatif Rendah  

Revousi Industri 4.0 mengutamakan komputerisasi pabrik yang membantu 

perusahaan  dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario industri 

melalui empat prinsip dasar yaitu Interoperabilitas (kesesuaian ); Transparansi 

informasi; Bantuan teknis; Keputusan mandiri. Pengimplementasian ke empat 

prinsip dasar idustri 4.0 di atas menuntut skill atau keterampilan atau pendidikan 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

218 

 

 

yang tinggi. Revolusi industri 4.0 yang di tandai dengan  kemunculan super 

komputer, robot pintar, editing genetik, dan perkembangan neuroteknologi 

memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Selama kurun 

waktu 4 (empat) tahun kondisi ketenagakerjaan di Indonesia masih di dominasi 

oleh tenaga kerja yang mempunyai pendidikan relatif rendah (Tidak/ belum 

pernah sekolah, Tidak/ belum tamat SD, SD, dan SLTP) yaitu sebesar 60,02 

persen pada tahun 2013 , namun turun menjadi 58,59 persen pada tahun 2016. 

Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi (akademi/diploma dan  

universitas ) jumlahnya relatif kecil yaitu hanya sebesar 4,80 persen pada tahun 

2013 dan menjadi 5,51 persen pada tahun 2014. 

d. Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia  

Selama 5 tahun terakhir perkembangan nilai ekspor menunjukkan kondisi 

yang tidak begitu baik. Persoalan ekspor -  impor di Indonesia tidak terlepas dari 

sistem perizinan  dan birokrasi yang belum ramah bagi investor.  Ekspor 

merupakan salah satu sumber devisa negara dan ekspor dapat mendorong 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bank Dunia memberikan peringkat 

kemudahan berusaha atau  ease of doing business (EoDB) kepada Indonesia di 

posisi ke 72 pada tahun 2017 dari posisi 91 pada tahun sebelumnya. Meskipun 

dunia mengakui Indonesia sebagai salah satu negara tujuan destinasi investasi, 

posisi ini ternyata masih dibawah negara Asean lainya seperti Thailand dan  

Malaysia (Novalius, 2017). 

Sektor yang memiliki nilai ekspor terbesar yakni sektor industri. Peningkatan 

nilai ekspor pada sektor industri di dorong oleh peningkatan produktivitas sektor 

ini sendiri yang akan berdampak pada penurunan harga produk, sehingga produk 

yang dihasilkan di Indonesia dapat bersaing secara kompetitif di pasar 

Internasional. Besarnya pengeluaran untuk impor bahan baku di Indonesia 

diartikan bahwa ketergantungan sektor industri pada bahan baku dari luar negeri 

sangat tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi produksi pada sektor industri di 

Indonesia karena semakin besar biaya produksi suatu barang maka harga barang 

tersebut akan tinggi sehingga persaingan di pasar internasional juga akan semakin 

tinggi 

e. Ketersediaan Energi  

Listrik menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan juga bagi dunia industri 

untuk menggerakkan perekonomian. Kebutuhan akan listrik meningkat setiap 

tahunnya, di sisi lain pasokan listrik sangat terbatas. Peningkatan pelanggan yang 
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tidak dimbangi dengan pertumbuhan kapasitas pembangkit, kesenjangan yang 

cukup besar antar wilayah di Indonesia dalam hal  penyediaan energi listrik, rasio 

elektrifikasi yang masih rendah di kawasan ASEAN, serta konsumsi listrik per 

kWh per kapita  yang cukup rendah merupakan salah satu faktor  penghambat 

kemajuan sektor industri di Indonesia, yang selanjutnya akan menjadi salah satu 

hambatan dalam pelaksanaan revolusi industri 4.0.  

f. Upah dan Produktivitas  

Produktivitas merupakan faktor utama dalam penentuan kenaikan upah 

minimum.  Pemerintah sebagai pihak ketiga dalam hubungan industrial 

menekankan peningkatan produktivitas untuk mengimbangi kenaikan upah. 

Implikasi dari revolusi industri 4.0 adalah tuntutan produktivitas yang disertai 

dengan penurunan biaya produksi.  

Era revolusi industri 4.0 di warnai dengan adopsi kecerdasan  buatan, 

komputer yang mampu belajar dari data, ketersediaan data raksasa, dan dukungan 

teknologi yang semakin andal, baik dibidang kecepatan internet, teknik 

penyimpanan awan, integrasi ekosistem melalui internet untuk segala hal, yang 

semua itu akan berdampak pada pola penyerapan tenaga kerja.  

 

5. Simpulan dan Rekomendasi 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Hubungan penyerapan tenaga kerja sektor industri dengan pertumbuhan 

ekonomi di provinsi di Indonesia yang dihitung dengan korelasi product 

moment memiliki tingkat hubungan yang kuat dan tidak signifikan, 

Keadaan ini mempunyai makna bahwa bila pertumbuhan ekonomi 

meningkat maka penyerapan tenaga kerja juga akan bertambah, 

2. Penyerapan tenaga kerja sektor industri memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi di Indonesia 

berdasarkan hasil pengujian hipotesisis, Kondisi ini dapat disebabkan oleh  

pertama Daya Saing Global yang Relatif Masih Rendah, kondisi ini 

ditunjukkan Indonesia tertinggal jauh di belakang dalam hal kesiapan 

teknologi (peringkat ke 80) meskipun telah membuat kemajuan yang stabil 

selama dekade terakhir, begitu pula masalah kesehatan dan pendidikan 
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dasar memerlukan penanganan yang lebih serius; Kedua Penyerapan 

Tenaga Kerja Tertinggi di Sektor Pertanian, sebagian besar penduduk di 

Indonesia masih mengantungkan hidupnya pada sektor ini dan sektor 

pertanian di Indonesia umumnya adalah pertanian tradisional yang tidak 

memerlukan pendidikan yang tinggi; Ketiga Pendidikan Tenaga Kerja 

yang Relatif Rendah, sbagian besar tenaga kerja di Indonesia mampunyai 

pendidikan yang relatif rendah (Tidak/ belum pernah sekolah, Tidak/ 

belum tamat SD, SD, dan SLTP); Keempat Perkembangan Ekspor dan 

Impor Indonesia, Selama 5 tahun terakhir perkembangan nilai ekspor 

menunjukkan kondisi yang tidak begitu baik, Persoalan ekspor -  impor di 

Indonesia tidak terlepas dari sistem perizinan  dan birokrasi yang belum 

ramah bagi investor; Kelima Ketersediaan Energi, Listrik menjadi 

kebutuhan utama bagi masyarakat dan juga bagi dunia industri untuk 

menggerakkan perekonomian akan tetapi pasokan listrik sangat terbatas; 

Ke-enam, Upah dan Produktivitas, Produktivitas merupakan faktor utama 

dalam penentuan kenaikan upah minimum, Pemerintah sebagai pihak 

ketiga dalam hubungan, Implikasi dari revolusi industri 4,0 adalah 

tuntutan produktivitas yang disertai dengan penurunan biaya produksi, 

Selama ini tuntutan kenaikan upah minimum lebih berfungsi untuk 

mengejar ketertinggalan kenaikan harga. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan uraian pada kesimpulan, maka rekomendasi yang diharapkan 

yaitu : 

1. Peningkatan skill atau ketrampilan dan pendidikan yang tinggi sehingga 

seluruh masyarakat Indonesia memiliki kompetensi terhadap keahlian 

tertentu serta dapat bersaing seiring perkembangan industri dan diharapkan 

akan menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi 

baru yang berbasis teknologi 

2. Menerapkan penggunaan rekayasa teknologi bercocok tanam, pengolahan 

hasil pertanian, kemasan, hingga pemasaran sehingga sektor pertanian 

Indonesia dapat bersaing dengan negara lain, 

3. Perlu adanya peningkatan kapasitas pembangkit listrik agar kesenjangan 

yang cukup besar antar wilayah di Indonesia dalam hal  penyediaan energi 

listrik, rasio elektrifikasi di kawasan ASEAN, serta konsumsi listrik per 
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kWh per kapita tercukupi, sehingga akan mendorong kemajuan sektor 

industri di Indonesia dan dapat terlaksana revolusi industri 4,0, 
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ABSTRAK    

Retribusi daerah sebagai sumber penerimaan yang perlu diperhatikan pemerintah 

bagaimana cara mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sehingga dapat 

memberikan hasil yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi 

penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dan 

Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 

serta untuk memprediksi retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Provinsi 

Kalimantan Barat selama lima tahun kedepan ( Tahun 2019 – 2023 ). 

Realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat semakin meningkat hal ini disebabkan antara lain pemerintah mengejar target yang 

telah ditetapkan, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah sudah semakin baik dan 

pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

melalui retribusi daerah. 

         Tingkat efektivitas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Barat secara umum di katagorikan sangat efektif ada delapan Kabupaten 

yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten 

Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu dan 

Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan di katagorikan efektif ada dua yaitu Kabupaten 

Sambas dan Kota Singkawang, kemudian di katagorikan cukup efektif ada tiga yaitu 

Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Pontianak, hanya satu saja di 

katagorikan kurang efektif yaitu Kabupaten Melawi. 

        Retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Provinsi Kalimantan Barat 

di prediksikan lima tahun kedepan ( Tahun 2019 – 2023 ) mengalami kenaikan hal ini 

disebabkan pemungutan retribusi daerah sudah berjalan dengan baik, Pemerintah daerah 

terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui 

retribusi daerah. 

Kata Kunci : Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Dan Efektivitas. 

  

                                                             
*
 Ninukdwiastuti12@gmail.com 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

225 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota diharapkan harus terus menggali 

sumber dana dalam hal ini pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sangat 

penting dalam komponen Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Dalam hal ini pihak 

pemerintah daerah harus senantiasa dapat mengembangkan serta memberdayakan 

potensi yang ada di daerahnya masing – masing dengan melihat sumber daya yang 

ada didaerah tersebut dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di 

daerahnya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat dapat mendorong 

daerah untuk mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah serta 

pelaksanaan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator 

yang sangat penting dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah 

terutama pada bagian keuangan. Dalam proses optimalisasi Pendapatan asli 

Daerah (PAD) maka pemerintah daerah hendaknya  untuk dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

Adapun setiap daerah memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

yang berbeda-beda, ada daerah yang memiliki kekayaan alam berlimpah sehingga 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah 

yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, sehingga kondisi 

tersebut akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

Pemerintah daerah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana penerimaan 

pemerintah yang meliputi penerimaan pajak serta penerimaan lainnya. Menurut 

Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa dengan adanya perkembangan 

ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun 

tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan 

pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam rangka untuk 

meningkatkan pendapatan daerah maka sektor retribusi daerah merupakan hal 

yang sangat besar untuk dapat digali serta dapat diperluas dalam pengelolaannya 

oleh karena retribusi dipungut atas balas jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah. pelaksanaan dan pemungutan retribusi daerah dilakukan diluar waktu 

yang telah ditentukan oleh peraturan Undang-Undang.  

Pada otonomi daerah setiap Kabupaten/Kota pada masing – masing daerah 

mengeluarkan Perda yang mengatur tentang tata cara ketentuan tentang 

pemungutan retribusi daerah tetapi pada kenyataannya masih terdapat pungutan 
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liar yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan 

pribadi dan tidak melakukan penyetoran pada kas daerah. 

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka 

perlu adanya kebijakan-kebijakan dari daerah dengan membuat peraturan-

peraturan daerah agar dapat tercapai tujuan dalam pemanfaatan pendapatan asli 

Daerah (PAD) untuk penyelenggaraan pemerintah sehingga akan tercapai 

pembangunan ekonomi. 

Retribusi daerah adalah merupakan pembayaran wajib dari penduduk ke 

Negara hal ini dikarenakan adanya jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah. 

Dengan pungutan ini maka akan menjadi sumber pendapatan daerah selain pajak 

daerah. Pemerintah harus terus mengoptimalkan pungutan retribusi daerah 

sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal. Dengan demikian akan 

meningkatkan pembangunan di daerah dan perlu juga ditetapkan kebijakan 

tentang prioritas pembangunan dan lain – lainnya hal ini akan membantu 

pemerintah daerah dalam menetapkan target dari pembangunan.  

Jadi penerimaan retribusi daerah di Kalimantan Barat tahun 2010 – 2014 

masih bersifat fluktuatif tapi ada juga Kabupaten yang setiap tahunnya mengalami 

kenaikan. Dengan ditetapkannya target yang terlalu tinggi oleh pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota maka hal ini akan mengakibatkan realisasi tidak tercapai pada 

akhir tahun. 

Pada daerah – daerah tertentu yang cukup potensial adalah di Kota 

Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya daerah tersebut banyak 

memiliki sektor industri dan pariwisata sehingga tarif retribusi dapat dikenakan. 

Hal ini dapat menjadi masukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Provinsi Kalimantan Barat. Dengan melihat potensi yang dimiliki maka 

diharapkan kontribusi dari hasil retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Provinsi Kalimantan Barat harus lebih optimal. Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) harus dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga daerah 

mampu untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri agar ketergantungan dari 

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin berkurang, sehingga daerah 

akhirnya dapat menjadi mandiri. 

Perkembangan penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) kabupaten/Kota 

setiap tahunnya mengalami kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 

2004 tentang pemerintah daerah maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan 

kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kemandirian 
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keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. 

Hal ini dikarenakan potensi pendapatan setiap daerah berbeda-beda 

tergantung dari faktor demografi, ekonomi, social, budaya, geomorfologi dan 

lingkungan. Adakalanya potensi tidak dapat diolah hal ini disebabkan 

keterbatasan sumber daya manusia, permodalan dan peraturan perundangan yang 

membatasi. 

Berdasarkan penjelasan maka penelitian ini akan menguji dan 

menganalisis efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Barat tahun 2010-2014 dan prediksi pertumbuhan retribusi daerah, 

pendapatan asli daerah selama lima tahun kedepan di Kalimantan Barat ( Tahub 

2019 – 2023 ). 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Teori ekonomi Pembangunan Daerah 

Pembangunan suatu daerah merupakan salah satu faktor utama yang 

umumnya pembangunan daerah berpangkal pada pembangunan ekonomi. 

Menurut Suryana (2000) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan 

suatu proses perpaduan antara pertumbuhan, jumlah penduduk sera kemajuan 

teknologi. Pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau 

gradual tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus – putus. 

Menurut pendapat Jhingan (2000) menyatakan bahwa pembangunan 

ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara 

untuk menyediakan semakin banyak jenis barang – barang ekonomi kepada 

penduduknya. Menurut Swastha (2002)  menyatakan bahwa teori Klasik 

memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu 

keseimbangan(Equilibrium) dan mobilitas factor produksi artinya system 

perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bias mengalir 

tanpa restriksi (pembatasan) oleh karena itu modal akan mengalir dari daerah 

yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah. Para ekonom 

regional mengatakan factor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah adalah 

lokasi. Pernyataan tersebut masuk akal jika dikaitkan dengan pengembangan 

kawasan industri.  Menurut Tarigan (2005) menyatakan bahwa faktor penentu 

utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah hubungan langsung permintaan 
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akan barang dan jasa dari luar daerah. Model ini didasarkan pada permintaan 

eksternal, bukan internal sehingga akan timbul ketergantungan yang sangat tinggi 

terhadap kekuatan – kekuatan global. 

 

b. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi 

Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah salah satu cara agar 

pembangunan setiap daerah lebih maksimal. Jadi pemerintah daerah memiliki 

kewenangan sendiri dalam mengatur daerahnya tanpa ada campur tangan 

pemerintah pusat. Otonomi daerah dapat dilihat dari berhasil atau tidak dapat 

dilihat dari Pendapatan Domestik Regional Brotu (PDRB), konsumsi rumah 

tangga perkapita, Human development Index (HDI), tingkat kemiskinan dan 

struktur fiskalnya. 

Menurut Kuncoro (2004) mengatakan bahwa adalah ironis, kendati 

Undang – Undang telah menggaris bawahi otonomi pada Kabupaten/Kota, 

namum justru Kabupaten/Kota lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang 

lebih tinggi disbanding provinsi. Menurut Mangkoesoebroto (1994) menyatakan 

bahwa adanya barang publik tidak menghambat masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat yang optimal. Pengeluaran pemerintah merupakan teori 

paling baik karena sederhana, jelas dan komprehensif. Namun inipun juga 

mengandung beberapa kelemahan misalnya pada anggapan bahwa konsumen 

dapat mengemukakan kesukaan mereka terhadap barang publik. 

Hal tersebut yang menjadi kelemahan dalam pengeluaran pemerintah 

karena masaah utama bagaimana pemerintah dalam memungut pembayaran dari 

konsumen untuk barang publik. Pemerintah sebaiknya harus campur tangan dalam 

hal belanja masyarakat serta meningkatkan perekonomian secara umum. 

 

c. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pembiayaan daerah oleh 

karena itu kemampuannya dalam melaksanakan ekonomi dapat dilihat dari 

seberapa besar kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 

perekonomian daerah Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan hal yang penting 

karena kalau Pendapatan asli Daerah (PAD) memiliki pertumbuhan yang positif 

maka akan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita. Oleh karena itu usaha 
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untuk meningkatkan Pendapata Asli Daerah (PAD) harus dilihat dari perspektif 

yang lebih luas. Menurut Mamesah (1995) menyatakan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana 

yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh 

daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan 

tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. 

Pendapatan daerah adalah salah satu sumber dana untuk pembiayaan 

pembangunan daerah tetapi kalau dilihat hasilnya belum cukup memberikan 

kontribusi bagi pertumbuhan daerah. Untuk hal tersebut maka pemerintah daerah 

perlu secara maksimal untuk menggali dan meningkatkan pendapatan daerah.  

Menurut Yani Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

[eraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut  Bawono Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan wujud representasi kemampuan daerah dalam menggali 

potensi yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolok ukur 

keberhasilan dari otonomi daerah, dengan demikian dalam menggali Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) diharapkan tidak berorientasi pada keuntungan semata saja 

tetapi pelayanan pada masyarakat tetap dijaga. 

 

d. Retribusi daerah  

Untuk pendanaan daerah membutuhkan sumber dana yang cukup, hal ini 

dapat diperoleh dengan mengumpulkan dana dari pajak daerah, pinjaman dari 

pihak ketiga, pasar uang atau bank dan bantuan atau subsidi dari pemerintah 

pusat. Adapun jenis pungutan lain adalah retribusi yang mempunyai arti lain 

dibandingkan dengan pajak. 

Adapun rincian jenis retribusi diatur dalam peraturan pemerintah (PP 

66/2001)  dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai 

ditetapkannya dalam Undang-Undang. Pemerintan Kabupaten/Kota mempunyai 

peranan yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui 

kontribusi retribusi, adapun unsur – unsur yang melekat dari retribusi antara lain : 

a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang – undangan. 

b. Pungutannya dapat dipaksakan. 

c. Pemungutannya dilakukan oleh Negara. 

d. Digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum. 
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e. Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar  

retribusi. 

Jadi retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang 

disediakan oleh pemerintah daerah, akan tetapi tidak semuanya yang diberikan 

pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi ada jenis-jenis tertentu saja. 

 

e. Efektivitas Retribusi Daerah 

 Pemungutan retribusi daerah untuk melihat keefektivitasannya ada 

beberapa kreteria yang harus dipenuhi yaitu : 

1. Kecukupan dan elastisitas 

 Elastisitas retribusi harus responsive kepada pertumbuhan penduduk dan 

pendapatan selain itu juga tergantung pada ketersediaan modal untuk 

memenuhi pertumbuhan penduduk. 

2. Keadilan 

 Dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan yaitu  

disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima. 

3. Kemampuan administrasi 

 Dalam hal ini retribusi ditaksir dan dipungut. Mudah ditaksir karena 

pertanggung jawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. 

Mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, 

jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan. 

Pemerintah daerah menetapkan tarif retribusi jasa usaha sehingga akan tercapai 

keuntungan yang dianggap layak dan memadai sehingga kalau diselenggarakan 

oleh swasta mereka mendapat keuntungan yang layak. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini bersifat deskriptif  kuantitatif  karena hanya menggambarkan 

keadaan dan kejadian berdasarkan fakta dan data kemudian dianalisis. Sedangkan 

data kuantitatif disajikan dalam bentuk data time series selama lima tahun yaitu 

tahun 2010 – 2014. 

 Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang bersumber dari 

instansi pemerintah seperti Badan pusat Statistik ( BPS ). Adapun yang menjadi 

variabel penelitian adalah  : 
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1. Retribusi daerah 

 Adalah merupakan penerimaan pemerintah daerah dari masyarakat secara 

langsung. Satuannya dinyatakan dalam Ribuan rupiah.  

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Adalah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang meliputi hasil 

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Satuannya 

dinyatakan dalam Ribuan rupiah. 

3. Efektivitas 

Adalah merupakan rasio dari realisasi penerimaan retribusi daerah dengan 

target  retribusi daerah. Satuannya dinyatakan dalam persentase. 

Dalam penelitian ini menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut : 

                         Realisasi Penerimaan Retribusi 

Efektivitas  =  ---------------------------------------------  x 100 %
 

                                       
  Target Penerimaan Retribusi

   
 

       

Penilaian dari kinerja Efektivitas penerimaan retribusi daerah diukur dengan 

menggunakan kreteria skala Interval berdasarkan Keputusan menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 Tahun 1996 sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Penilaian Kinerja Keuangan Dari aspek Efektivitas 

Persentase Efektivitas 

Retribusi Daerah ( % ) 

Kriteria 

100 Sangat Efektif 

90 – 99,99 Efektif 

80 – 89,99 Cukup Efektif 

60 – 79,99 Kurang Efektif 

60 Tidak Efektif 

   Sumber : Kepmendagri Tahun 1996. 

Untuk memprediksi Lima tahun kedepan maka menggunakan Trend Linier 

dengan Metode Kuadrat Minimum ( Least Square ) dengan formula sebagai 

berikut : 

  Y
1
  =  a  +   bX 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi     

Kalimantan Barat. 
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 Penerimaan retribusi daerah  setiap tahunnya dimulai dari tahun 2010 – 

2014 berfluktuatif. Kalau dilihat dari tingkat efektivitas pengelolaan retribusi 

daerah terhadap  Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten/Kota di Provinsi 

Kalimantan Barat secara umum dapat dikatagorikan sangat efektif  terdapat  

delapan Kabupaten ( Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten 

Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, 

Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kubu Raya ). 

 Sedangkan yang termasuk pada katagori efektif  terdapat dua 

Kabupaten/Kota ( Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang ). Sedangkan yang 

termasuk pada katagori cukup efektif terdapat tiga kabupaten/Kota ( Kabupaten 

Sekadau, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Pontianak ) dan yang termasuk pada 

katagori kurang efektif terdapat satu Kabupaten saja ( Kabupaten Melawi ). 

 Penerimaan retribusi daerah dari tahun ke tahun berfluktuatif  tidak ada 

satupun baik itu Kabupaten maupun Kota mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi 

daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 1.2 

Rata-Rata Efektivitas Retribusi Daerah 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat 

Kabupaten/Kota Efektivitas ( % ) Keterangan 

Sambas 97,95 Efektif 

Bengkayang 124,75 Sangat efektif 

Landak 130,98 Sangat efektif 

Mempawah 132,39 Sangat efektif 

Sanggau 130,11 Sangat efektif 

Ketapang 128,9 Sangat efektif 

Sintang 129,81 Sangat efektif 

Kapuas Hulu 189,55 Sangat efektif 

Sekadau 88,72 Cukup efektif 

Melawi 68,51 Kurang efektif 

Kayong Utara 81,55 Cukup efektif 

Kubu Raya 135,80 Sangat efektif 

Pontianak 83 Cukup efektif 

Singkawang 92,55 Efektif 

Rata-Rata 115,33 Sangat efektif 

 Secara umum dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 

Barat penerimaan retribusi daerah sangat efektif yaitu pada Kabupaten 

Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, 

Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten 
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Kubu Raya, sedangkan penerimaan retribusi daerah yang termasuk efektif yaitu 

pada Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang. Untuk penerimaan retribusi 

daerah yang termasuk cukup efektif yaitu kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong 

Utara dan Kota Pontianak, sedangkan penerimaan retribusi daerah yang termasuk 

kurang efektif adalah Kabupaten Melawi.  

 Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk 

katagori sangat efektif hal ini disebabkan karena target yang telah ditetapkan 

terlalu kecil sehingga dapat dengan mudah terealisasi. Sedangkan Kabupaten/Kota 

di Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk katagori cukup efektif salah satunya 

adalah Kota Pontianak hal ini disebakan target yang telah ditetapkan terlalu tinggi 

dengan tujuan agar instansi berusaha untuk mengejar target tersebut. 

 Tingkat efektivitas dikatagorikan tinggi jika terjadi realisasi retribusi 

daerah berada diatas target yang telah ditetapkan dan sebaliknya apabila 

pencapaian realisasinya dibawah target yang telah ditetapkan maka tingkat 

efektivitasnya menjadi rendah. Sedangkan rata-rata di Kalimantan Barat 

dikatagorikan sangat efektif.  

      

b. Memprediksi Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di 

Provinsi Kalimantan Barat.   

1. Memprediksi Pertumbuhan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat.          

Tabel 1.3 

Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2009 – 2014 ( Milyar ) 

Tahun Retribusi Daerah  

( Y ) 

 

X 

 

X
2 

 

XY 

2009 84,98 -5 25 -424,9 

2010 98,82 -3 9 -296,46 

2011 126,28 -1 1 -126,28 

2012 139,14 1 1 139,14 

2013 184,99 3 9 554,97 

2014 201,9 5 25 1009,5 

Jumlah 836,11 0 70 855,97 
 

         

         836,11                                                     855,97 

a = --------------   =   139,35                   b = -------------------  = 12,23 

             6                                                             70 

     Y
1
  =  139,35  +  12,23 X 
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 Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa retribusi daerah Kalimantan 

Barat setiap tahun mengalami kenaikan dari tahun 2009 sampai 2014. Rata –rata 

retribusi setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 12,23 milyar.  

 Hal ini disebabkan pemungutan retribusi daerah sudah berjalan dengan 

baik sehingga pemerintah daerah termotivasi  dalam mengejar target yang telah 

ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya 

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) melalui retribusi 

daerah. Untuk melihat prediksi retribusi daerah Provinsi Kalimantan Barat lima 

tahun kedepan ( dari tahun 2019 – 2023 ) dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.4 

Prediksi Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

 Tahun 2019 – 2023 ( Milyar ) 

Tahun X Y
1
 = 139,35 + 12,23 X 

2019 15 139,35 + 12,23 ( 15 )  = 322,8 

2020 17 139,35 + 12,23 ( 17 )  = 347,26 

2021 19 139,35 + 12,23 ( 19 )  = 371,72 

2022 21 139,35 + 12,23 ( 21 )  = 396,18 

2023 23 139,35 + 12,23 ( 23 )  = 420,64 

 

2. Memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat.  

Tabel 1.5 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2009 – 2014 ( Milyar ) 

Tahun Pendapatan Asli Daerah  

( Y ) 

 

X 

 

X
2 

 

XY 

2009 322,58 -5 25 -1612,9 

2010 331,66 -3 9 -994,98 

2011 527,56 -1 1 -527,56 

2012 667,32 1 1 667,32 

2013 881,13 3 9 2643,39 

2014 1209,97 5 25 6049,85 

Jumlah 3940,22 0 70 6225,12 
 

 Berdasarkan tabel 1.5 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2019 

sampai 2014. Rata – rata setiap tahunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

mengalami kenaikan sebesar 88,93 milyar. 
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                         3940,22                                        6225,12 

     a =  --------------   =   656,70           b = ----------------  =      88,93 

                      6                                                   70 

             Y
1
  =  656,70  +  88,93 X 

      

 Pemerintah daerah Kabupaten/Kota berusaha untuk meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal ini sangat dibutuhkan untuk 

kemandirian keuangan daerah dalam rangka untuk pembangunan daerah 

tersebut.Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan 

daerah oleh sebab itu kemampuan suatu daerah untuk menggali potensi yang ada 

di daerah tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Tabel 1.6 

Prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2019 – 2023 ( Milyar ) 

Tahun X Y
1
 = 656,70 + 88,93 X 

2019 15 656,70 + 88,93 ( 15 )  = 1990,65 

2020 17 656,70 + 88,93 ( 17 )  = 2168,51 

2021 19 656,70 + 88,93 ( 19 )  = 2346,37 

2022 21 656,70 + 88,93 ( 21 )  = 2524,23 

2023 23 656,70 + 88,93 ( 23 )  = 2702,09 
 

 

5. KESIMPULAN  

Tingkat efektivitas pengelolaan retribusi daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kalimantan Barat secara umum di katagorikan sangat efektif ada delapan 

Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten 

Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, 

Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kubu Raya sedangkan di katagorikan 

efektif ada dua kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang, 

kemudian di katagorikan cukup efektif ada tiga Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten 

Sekadau, Kabupaten Kayong Utara dan Kota Pontianak, hanya satu saja di 

katagorikan kurang efektif yaitu Kabupaten Melawi. 

Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )  rata – rata setiap 

tahunnya mengalami kenaikan. Prediksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah ( PAD ) untuk lima tahun kedepan ( Tahun 2019 – 2023 ) mengalami 

kenaikan setiap tahunnya hal ini disebabkan pungutan retribusi daerah sudah 

berjalan dengan baik sehingga pemerintah termotivasi dalam mengejar target yang 
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telah ditetapkan. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya untuk meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi daerah. 
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ANALISIS KELAYAKAN BISNIS INVESTASI PEMBANGUNAN 

FASILITAS USAHA TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI 

(TUKS) 

(Studi Kasus Pada PT. Wiraswasta Subur Makmur) 

Rosyadi
*
 

Universitas Tanjungpura 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the feasibility of  investment business of 

the Terminal for Self- interest (TUKS), case study at PT. Wiraswata Subur 

Makmur. Business feasibility was measured by calculating NPV, BC Ratio, IRR, 

and PBP. The research was conducted at TUKS PT. Wiraswasta Subur Makmur , 

West Kalimantan. The research method used is qualitative and qualitative 

which shows that based on the calculation of the amount of NPV, BC Ratio, IRR 

and PBV, the TUKS investment managed by PT Wiraswasta Subur Makmur is 

VERY WORTH economically and financially carried out. 

JEL: M21 

Keywords: TUKS, business feasibility, NPV, B-C Ratio, IRR, PBV 

 

1. Latar Belakang 

Secara geografis, Indonesia mempunyai 13.336 pulau besar dan kecil-

kecil dengan panjang pantai   terbesar  kedua  di  dunia  setelah   Canada,   

tentunya   menghadapi  persoalan   terbatasnya konektivitas antar pulau yang 

ada. Keterbatasan tersebut akan teratasi jka tersedia secara memadai fasilitas 

pelabuhan bongkar muat baik yang disediakan pemerintah maupun pihak swasta 

yang keberadaannya sangat penting sebagai salah satu sarana penunjang berbagai 

aktivitas pembangunan ekonomi daerah di seluruh Indonesia. 

Pelabuhan Dwikora Pontianak yang dikelola PT. Pelindo II masu dalam 

kategori pelabuhan kelas I, merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Pulau 
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Kalimantan yang harus melayani seluruh daerah hinterlandnya yaitu 14 

kabupaten/kota dengan luas wilayah ± 146.807 Km2 dan jumlah penduduk 

Kalimantan Barat yang mencapai 6 juta jiwa. 

Terkait dengan tingginya permintaan pelayanan masyarakat terhadap jasa 

pelabuhan, maka ditengah keterbatasan pemerintah untuk membangun pelayanan 

jasa pelabuhan yang beragam tersebut, maka  pemerintah memberikan  ruang  

kepada pelabuhan  secara mandiri,  dapat dibenarkan dengan seizin 

pemerintah, sehingga semua pihak akan memperoleh keuntungan, yang tentunya 

akan memberikan dampak luas pada masyarakat. Sangat beralasan jika sejak 

lama cukup banyak bermunculan fasilitas pelabuhan bongkar muat yang 

dibangun secara mandiri oleh para pengusaha dalam rangka memperlancar 

kegiatan usaha pokoknya selama usaha tersebut sulit ditampung di pelabuhan 

utama milik pemerintah yang dikelola oleh PT. Pelindo yang dari tahun ke tahun 

semakin terbatas kapasitasnya. Beberapa waktu yang lalu sebelum rencana 

penertiban pelabuhan ini dilakukan maka akan dengan mudah ditemukan 

berbagai pelabuhan-pelabuhan mandiri yang ada pada saatnya dibangun oleh 

pengusaha untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Tetapi tidak sedikit 

pelabuhan- pelabuhan mandiri tersebut yang tidak terpantau dengan baik 

dalam hal pengelolaannya. Meskipun demikian, realisasi kunjungan dan 

kegiatan bongkar muat barang selama perode tahun 2007 s/d tahun 2017 terus 

mengalami peningkatan baik untuk pelayaran dalam negeri maupun pelayaran 

luar negeri. 

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di lapangan, secara garis 

besar peningkatan jumlah arus barang dan komposisi jenis barang yang 

dibongkar muat selama ini di Pelabuhan Dwikora Pontianak,  masih  didominasi  

empat  dari  enam  jenis  barang  sebagai  berikut:  Peti  Kemas  (30%), General 

Cargo (24,82%), Curai Cair (19,69)% serta Bag Cargo (19,47%). Sementara 

sisanya sebesar 7,02% merupakan sumbangan dari jenis barang lainnya termasuk 

hewan. 

Keberadaan  Pelabuhan  Dwikora  yang  dikelola  PT.  Pelindo  II 

Cabang  Pontianak  tersebut ternyata didominasi untuk perdagangan luar negeri 

(export-import) dengan komposisi 90,00% dan perdagangan dalam negeri kurang 

dari 10% dengan total volume perdagangan bergerak antara 6,00 sampai dengan 

7,5 juta ton pertahun. 
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Pemberlakuan Permenhub  Nomor 20  Tahun 2017  tentang  Terminal 

Khusus  (Tersus)  dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang telah 

merubah beberapa peraturan Permenhub sebelumnya tersebut, secara garis besar 

membuat pengusaha atau operator pelabuhan menjadi lebih mudah dalam 

pengelolaan terminal tersebut. Dengan demikian harapan untuk menjadikan 

pelabuhan termasuk Tersus dan TUKS yang ada di Indonesia dan Kalimantan 

Barat sebagai salah satu poros maritim dan bagian dari tol laut nasional akan 

dapat diwujudkan. 

Adapun yang dimaksud dengan TUKS yakni terminal yang letaknya di 

dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan 

Pelabuhan yang merupakan bagian dai pelabuhan untuk melayani kepentingan 

sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 

Rujukan lain sebagai bahan pertimbangan untuk membangun fasilitas 

TUKS tersebut mengacu pada UU N. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang  Angkutan  di  

Perairan,  Peraturan  Pemerintah  No.  5  Tahun  2010  tentang  Kenavigaian, 

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan 

Maritim, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan dan 

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 53 Tahun 2002 tentang Kepelabuhan 

Nasional. 

Untuk dapat mengetahui prospek usaha TUKS, maka perlu dilakukan 

sebuah telaahan atau kajian dalam bentuk Studi Kelayakan Bisnis atau Business 

Feasibility Study yang secara umum akan menyajikan informasi-informasi 

tentang kelayakan dari sebuah kegiatan investasi, untuk selanjutnya dijadikan 

bahan dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi tersebut. 

 

2. Kajian Literatur 

Kegiatan investasi dapat dibedakan menjadi investasi yang bersifat 

mempertahankan kekayaan yang sudah ada dengan kata lain mengganti 

kekayaan/barang modal yang telah rusak, dan investasi yang sifatnya 

menambahbarang modal dengan cara memberi barang yang baru. Sedangkan 

istilah terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan 

tempat kapal bersandar dan atau bertambat,  tempat  penumpukan,  tempat  

menunggu  dan  naik  turun  penumpang  dan/atau  tempat bongkar muat barang. 
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Terminal secara keseluruhan dibangun dan dioperasikan untuk tujuan utama 

menunjang kegiatan usaha pokok perusahaan bersangkutan, antara lain bergerak 

di bidang usaha: pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, 

pariwisata, dok dan galangan kapal. 

Adapun TUKS yang akan dibangun dan dikelola oleh PT. Wiraswasta 

Subur Makmur merupakan salah satu TUKS yang secara khusus melayani 

kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokok perusahaan yaitu bongkar muat 

barang, bongkar muat pasir dan jual beli pasir untuk bahan bangunan  yang  secara  

khusus  tidak  dapat  dilakukan  kegiatan  tersebut  di  Pelabuhan  Dwikora 

Pontianak. 

Untuk  pengelolaan  TUKS  yang  akan  dibangun  PT.  Wiraswasta  Subur  

Makmur,  akan dilakukan  secara  mandiri  oleh  manajemen  perusahaan  secara  

profesional,  mengacu  pada  koridor pengelolaan TUKS yang ditentukan 

pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kebijakan untuk menertibkan berbagai jenis pelabuhan dermaga yang 

selama ini terkesan tidak terkoordinir dengan baik ini didasari dengan Surat Edaran 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Nomor UM 

003/39/8/DTPL-17, pada butir ke 1 poin a menyebutkan: 

Bagi TUKS yang telah beroperasi sebelum tanggal 31 Maret 2017 namun 

belum memiliki izin sesuai ketentuan ang berlaku agar mengajukan permohonan 

izin pengelolaan TUKS dengan dilengkapi persyaratan-persayaratan sebagai 

berikut: 

1. Akte Perusahaan; 

2. Izin Usaha Pokok (IUP); 

3. NPWP; 

4. Salinan Izin TUKS yang telah dimiliki (dari Pemerintah Daerah atau 

Pemerintah namun belum sesuai ketentuan yang berlaku saat ini.) 

5. Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan terdekat. 

6. Surat pernyataan bermaterai bahwa TUKS tersebut telah beroperasi sebelum 31 

Maret 2017 yang diketahui Penyelenggara Pelabuhan setempat. 

7. Izin lingkungan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

8. Gambar teknis dermaga atau dokumentasi lapangan serta data fasilitas 

pelabuhan yang ditandatangani oleh pengelola TUKS dan diketahui oleh 

Penyelenggara Pelabuhan. 
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9. Laporan Keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir yang telah di audit oleh 

Kantor Akuntan 

10. Publik terdaftar dengan modal disetor paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu 

milyar rupiah). 

Menurut Tri Widodo (2006) ada lima aspek yang harus diketahui 

apakah sebuah rencana kegiatan usaha dapat memiliki kelayakan yaitu: 

a. Aspek Teknis, yakni aspek yang berhubungan dengan input investasi dan 

output berupa barang dan jasa. 

b. Aspek  sosial,  yakni  aspek  yang  menyangkut  perimbangan  

pendistribusian  pendapatan  dalam rangka kerangka kerja analisi yang 

normal, termasuk aspek lingkungan sehingga mampu memberikan manfaat 

yang besar bagi golongan masyarakat. 

c. Aspek finansial,  yakni  aspek  yang  meninjau  dari  sudut  peserta  

investasi  secara  individu  dan menerangkan  pengaruh-pengaruh  finansial  

dari  suatu  investasi  yang  diusulkan  terhadap  para peserta yang tergabung 

di dalamnya. 

d. Aspek ekonomi, yakni aspek yang menganalisis apakah suatu investasi yang 

diusulkan akan memberikan kontribusi secara nyata terhadap pembangunan 

perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar 

dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. 

e. Aspek distruktif, yakni aspek yang berkaitan dengan putusan yang 

dihubungkan dengan masalah distribusi pendapatan dan pelayanan. 

Sedangkan  Robinson  Tarigan  (2012),  dalam  suatu  studi  kelayakan  

terkadung  berbagai aspek, yaitu: 

a. Aspek teknis, yakni aspek yang melihat apaka proyek tersebut memang 

dapat dibangun. 

b. Aspek manajerial,  yakni  aspek  yang melihat apakah memang ada 

orang-orang  yang  memiliki berbagai keahlian yang sesuai dan dapat 

digabung dalam satu kesatuan kerja, baik dalam masa pembangunan maupun 

pada masa pengoperasiannya. 

c. Aspek keuangan, yakni  keberadaan  sumberdaya  yang  cukup  untuk 

membiayai  konstruksi  dan pengoperasiannya serta apabila proyek yang 

ditujukan untuk memperoleh pendapatan, pendapatan itu selain mampu 

untuk menutupi ongkos-ongkos yang dikeluarkan juga masih dapat 
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menghasilkan laba, sehingga penanam modal tidak merasa rugi untuk 

menanamkan modalnya di proyek tersebut. 

d. Aspek sosial ekonomi, yakni aspek yang melihat dari sudut pandang 

kepentingan ekonoi nasional, yaitu apakah proyek tersebut memiliki manfaat 

lebih besar dari biaya, yang tidak kurang dari alternatif lain. 

e. Aspek  dampak  lingkungan,  yakni  aspek  yang  melihat  bahwa  proyek  

tidak  akan  merusak lingkungan sedemikian rupa sehingga banyak pihak 

luar yang dirugikan baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka 

waktu panjang. 

 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk kajian atau studi kelayakan ini 

yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Penggunaan kedua metode ini 

dilakukan mengingat ada beberapa bagian dari analisis dalam penulisan laporan 

kegiatan ini menggunakan data kuantitatif dan juga kualitatif. Prosedur 

pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder, yang dilakukan melalui 

survey/observasi, pengamatan dan wawancara/kuesioner jika dipandang perlu. 

Analisis   studi   kelayakan   TUKS   ini   berkaitan   dengan   besaran   

nilai   biaya   investasi pembangunan TUKS beserta fasilitas kelengkapannya 

baik berupa bangunan maupun fasilitas pendukung kerja TUKS yang dihitung 

secara terintegrasi melalui analisis finansial dan ekonomis berdasarkan empat 

kriteria investasi yang selama ini lazim digunakan untuk menilai  Layak 

atau Tidak Layaknya sebuah investasi, yaitu: 

a. Net Present Value (NPV); yakni selisih antara pengeluaran dan 

pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity 

cost of capital sebagai diskon faktor atau dengan kata lain merupakan arus 

kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada 

saat ini. Adapun kriteria dari NPV adalah: 

Apabila: 

NPV > 0, maka proyek/usaha layak untuk dilaksanakan; 

NPV = 0, maka proyekusaha berada di dalam keadaan BEP dimana TR=TC 

dalam bentuk present value; 

NPV< 0, maka proyek/usaha tidak layak untuk dilaksanakan. 

b. Net Benefit Cost Ratio (B/C Rasio); yakni evaluasi suatu investasi dengan 

membandingkan nilai sekarang, seluruh hasil diperoleh dari investasi 
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tersebut dengan nilai sekarang seluruh biaya investasi tersebut. Formula B/C 

Rasio adalah sebagai berikut: 

M = Mo + ___ + ___ + ...... + ____ 

 

C = Co + ____ + ____ + ..... + ____ 

c. Internal Rate of Return (IRR); yakni suatu nilai petunjuk yang identik 

dengan seberapa besar suku bunga yang dapat diberikan oleh investasi 

tersebut dibandingkan degan suku bunga bank yang berlaku umum (suku 

bunga pasar atau Minimum Attractive Rate of Return/MARR). Pada suku 

bungan IRR akan diperoleh NPV=0, dengan kata lain bahwa IRR 

tersebut mengandung makna suku bunga yang dapat diberikan investasi, 

yang akan memberikan NPV=0. Syarat kelayakannya yaitu apabila IRR > 

suku bunga MARR. 

d. Pay-Back  Period  (POP/PBP); Sebuah  investasi akan diharapkan  

mampu dikembalikan  dalam waktu sesingkat mungkin. Kemampuan 

untuk mengembalikan nilai investasi tersebut diebut dean istilah Pay 

Back of Period atau masa waktu pengembalian investasi. yakni periode 

yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan 

menggunakan ―Proceeds‖ atau aluran kas neto (Net Cost Flow), 

sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai panjangnya waktu 

pengembalian suatu investasi yang telah ditanamkan. Periode ―Pay-

back‖ menunjukkan berapa lama (dalam beberapa tahun) suatu 

investasi akan bisa kembali. Periode ―Pay-back) menunjukkan 

perbandingan antara ―initial investment’ dengan aliran kas tahunan.  

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam sebuah Laporan Studi Kelayakan Bisnis, semua aspek terkait biaya 

dan penerimaan selalu diperhitungkan dalam semua proses penghitungan 

penerimaan maupun biaya. Oleh karena itu, terkait dengan rencana pembangunan 

TUKS PT. Wiraswasta Subur Makmur  yang  pengelolaannya  dilakukan  

terintegrasi  dengan  penjualan  pasir, menyebabkan seluruh biaya pembangunan 

fisik terminal   dan bangunan penduung harus diperhitungkan.   Adapun   

besarnya   nilai   investai   untuk   membangun   dermaga   Rp 

12.544.201.599,18 serta biaya investasi untuk membangun rumah dan kantor 

sebagai fasilitas pendukung operasional TUKS sebesar Rp. 1.240.077.626,38 dan 
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    Q/bln P / M3 P.Q / bln P.Q / tahun  

     
A PENDAPATAN       

 A.1. Penjualan Pasir  8,000 70,000 560,000,000 6,720,000,000  

  a. Penjualan Pasir untuk pasar lokal  16,000 70,000 1,120,000,000 13,440,000,000  

  b. Penjualan Psir untuk kontrak Pulau Jawa       

  TOTAL PENJUALAN PASIR       
         
 A.2. Pendapatan Jasa Sewa Pelabuhan dan Alat 

Bongkar Muat 

      

  a. Pendapatan Sewa Pelabuhan untuk 

Bongkar 

   15,000,000 180,000,000  

  1) Tiang Pancang       

  2) Alat Berat       

  3) Material Barang       

  4) Pupuk       

          
  b. Pendapatan Hasil Sewa Alat Berat di 

Pelabuhan 

   120,000,000 1,440,000,000  

  a) Batu Split       

  b) CPO       

  c) Material Barang       

         
 A.3 Pendapatan Jasa Tambat Labuh Kapal / 

Ponton 

   15,000,000 180,000,000  

 TOTAL PENDAPATAN        

 

biaya untuk membangun workshop, bangsal dan jalan dalam lingkungan TUKS 

sebesar Rp1.524.383.000,00. 

 

4.1 Nilai dan Makna Hasil Perhitungan Nett Present Value (NPV) 

 
Tabel 4.1 

Total Pendapatan, Biaya Investasi, dan Pembelian Pasir PT. Wiraswasta Subur Makmur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Prosiding SATIESP 2018 

FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

246 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa total biaya investasi PT. 

Wiraswasta Subur Makmur adalah sebesar Rp 28.587.835.280. Dan total biaya 

pembelian pasir adalah sebesar Rp 11.793.600.000. 

Berdasarkan Tabel 4.2 didapatkan nilai variabel cost sebesar Rp 

11.793.600.000, fixed cost sebesar Rp 348.00.000 dan jumlah modal kerja per 

bulan adalah sebesar 12.177.600.000.  

 

 

 

 

 

 

          
B BIAYA-BIAYA       

 B.1. Biaya Investasi       

  1. Biaya Pengadaan Tanah untuk Keperluan 

Dermaga 

    5,000,000,000  

  2. Biaya Investasi Pembangunan Dermaga 

Sendiri 

    12,544,201,599  

  3. Biaya Pembangunan Fasilitas Kantor dan 

Rumah di Dermaga 

    1,240,077,626  

  4. Biaya Pembangunan Fasilitas Jalan, 

Workshop dan Bangsal Kerja 

    1,524,383,000  

  5. Biaya Pengurusan Izin IUP Pasir     8,279,173,055  

 TOTAL BIAYA INVESTASI      28,587,835,280 

       
          
 B.2. Biaya Pembelian Pasir       

  1. Biaya Penyedotan Pasir / M3  24,000 7,000 168,000,000 2,016,000,000  

  2. Biaya Pajak Air Permukaan / M3  24,000 200 4,800,000 57,600,000  

  3. Biaya Retribusi Pasir / M3  24,000 3,750 90,000,000 1,080,000,000  

  4. Biaya Pajak Tambang Mineral Bukan 

Logam / M3 

 24,000 6,000 144,000,000 1,728,000,000  

  5. Biaya Tarik dan Tambat Ponton  24,000 10,000 240,000,000 2,880,000,000  

  6. Biaya Bongkar Pasir / M3  24,000 7,000 168,000,000 2,016,000,000  

  7. Biaya Sewa Caerter Party Ponton / M3  24,000 5,000 120,000,000 1,440,000,000  

  8. Biaya Non Operasional Lainnya  24,000 2,000 48,000,000 576,000,000  

 TOTAL BIAYA PEMBELIAN PASIR      11,793,600,000 
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Tabel 4.2  

Variabel Cost, Fixed Cost dan Jumlah Modal Kerja Perbulan 

 
  2 FIXED COST      

  1. Staf Administrasi/Supervisor/dll  40,950 10,000,000 120,000,000  

  2. ATK dll   2,000,000 24,000,000  

  3. Utilities Listrik/Air/Telp   15,000,000 180,000,000  

  4. Maintenance dll   5,000,000 60,000,000  

    32,000,000   384,000,000 

     
        
     1,014,800,000  12,177,600,000 
  3 JUMLAH MODAL KERJA PER BULAN   

    2   2,029,600,000   

      

 
  

BIAYA OPERASIONAL Q/bln P / M3 P.Q / bln P.Q / tahun JUMLAH 

  1 VARIABEL COST      

  1. Biaya Penyedotan Pasir / M3 24,000 7,000 168,000,000 2,016,000,000  

  2. Biaya Pajak Air Permukaan / M3 24,000 200 4,800,000 57,600,000  

  3. Biaya Retribusi Pasir / M3 24,000 3,750 90,000,000 1,080,000,000  

  4. Biaya Pajak Tambang Mineral Bukan Logam / M3 24,000 6,000 144,000,000 1,728,000,000  

  5. Biaya Tarik dan Tambat Ponton 24,000 10,000 240,000,000 2,880,000,000  

  6. Biaya Bongkar Pasir / M3 24,000 7,000 168,000,000 2,016,000,000  

  7. Biaya Sewa Caerter Party Ponton / M3 24,000 5,000 120,000,000 1,440,000,000  

  8. Biaya Non Operasional Lainnya 24,000 2,000 48,000,000 576,000,000  

       11,793,600,000 
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Tabel 4.3  

Proyeksi Laba/rugi 

 

Tabel 4.4 
Biaya Investasi 

 
 

 
No 

 
Uraian 

 
Tahun 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A PENERIMAAN         

 TOTAL 
PENERIMAAN 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

 
21,960,000,000 

          
B PENGELUARAN         
 i. Biaya Variabel  

11,793,600,000 

 

11,793,600,000 

 

11,793,600,000 

 

11,793,600,000 

 

11,793,600,000 

 

11,793,600,000 

 

11,793,600,000 

 

11,793,600,000 

 ii. Biaya Tetap  

384,000,000 

 

384,000,000 

 

384,000,000 

 

384,000,000 

 

384,000,000 

 

384,000,000 

 

384,000,000 

 

384,000,000 

 iii. Depresiasi  
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 
1,751,082,778 

 iv. Angsuran Bunga - - - - - - - - 

 TOTAL 
PENGELUARAN 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

 
13,928,682,778 

          
 
C 

 
R/L Sebelum Pajak 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
8,031,317,222 

 
F 

 
Pajak (15%) 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
1,204,697,583 

 
G 

 
Laba Setelah Pajak 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
6,826,619,639 

 
H 

 
Profit on Sales 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 

 
31.09% 
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Tabel 4.6 

Perhitungan Discount Factor (DF) untuk pertahun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: *) Nilai DF akan berubah jika r tahun 1,2... n diganti  dengan nilai r yang diinginkan 

atau dicari. 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.5, investasi pembangunan TUKS 

oleh PT. Wiraswata Subur Makmur diperoleh nilai Nett Present Value (NPV) 

sebesar Rp. 12.736.005.693. Dengan memperhatikan besaran ilai hasil 

perhitungan NPV yang lebih besar dari 0 tersebut, dapat dikatakan bahwa  

investasi  pembangunan  TUKS  mengindikasikan  nilai  positif  yang  sangat  

besar.  Dengan besaran nilai tersebut, maka proyek pembangunan TUKS oleh PT. 

Wiraswasta Subur Makmur dinyatakan dapat diteruskan dengan 

mempertimbangkan aspek kelayakan beberapa parameter kelayakan investasi 

lainnya. 

 

4.2 Nilai dan Makna Hasil Perhiungan B-C Ratio 

Nilai perhitungan B-C Ratio dengan mempertimbangkan nilai keduanya 

yaitu benefit dan cost, diperoleh hasil perhitungan terhadap besarnya nilai B/C 

Rasio sebesar 1,45 menjelaskan bahwa investasi PT. Wiraswasta Subur Makmur 

untuk membangun TUKS di Jalan Khatulistiwa KM 3 No 111 Kelurahan Siantan 
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Hilir Kecamatan Pontianak Utara ini dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan, 

karena usaha ini mampu memberikan nilai benefit sebesar 45% di atas nilai 

investasi yang telah diperkirakan akan ditanamkan untuk membangun fasilitas 

TUKS yang terintegrasi dengan tempat penimbunan dan penjualan pasir material 

bangunan ini. 

 

4.3 Nilai dan Makna Hasil Perhitungan IRR 

Hasil perhitungan IRR dari investasi yang akan dilakukan pihak PT. 

Wiraswasta Subur Makmur untuk membangun fasilitas TUKS diperoleh nilai 

IRR sebesar 23,22%, yang memperlihatkan angka yang jauh lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat suku bunga pinjaman dari sebuah investasi pada 

masa yang selama ini lazim digunakan untuk menghitung kelayakan investasi 

yaitu sebesar 12%. 

Dengan demikian, nilai IRR yang lebih besar dari 12% (cost of 

capital) menggambarkan bahwa proyek TUKS tersebut dapat untuk diteruskan. 

Karena hasil yang diestimasi oleh perhitungan nilai IRR tersebut menunjukkan 

hampir mampu menghasilkan 1,935 lebih besar dibandingkan biaya bunga yang 

harus dibayarkan oleh PT. Wiraswasta Subur Makmur, jika investasi tersebut 

dibiayai sepenuhnya menggunakan sumber dana pinjaman pihak perbankan 

yang cost of capitalnya sebesar 12% pertahun. 

 

4.4 Nilai dan Makna Hasil Perhitungan PBP 

Untuk   mengetahui   perkiraan   dari   masa   waktu   pengembalian   

investasi   yang   akan ditanamkan oleh PT. Wiraswasta Subur Makmur dalam 

membangun TUKS yang terintegrasi dengan tempat penumpukkan dan 

penjualan pasir material bangunan di Jalan Khatulistiwa KM 3 No 111 

Kelurahan  Siantan  Hilir  Kecamatan  Pontianak  Utara  hanya  membutuhkan  

waktu  pengembalian investasi selama 4,89 tahun atau setara dengan 58 hingga 

59 bulan lamanya. 

Pay  Back  of  Period  (POP)  masa  pengembalian  investasi  

pembangunan  TUKS  oleh  PT. Wiraswasta Subur Makmur dapat dikembalikan 

dalam waktu yang cukup singkat yaitu urang dari 5 tahun. Dengan demikian, 

investasi yang ditanamkan oleh PT. Wiraswasta Subur Makmur diluar tanah dan 

peralatan sebesar Rp 16.839.520.488,12 yang secara kebijaka perusahaan akan 

dikelola secara terintegrasi antara TUKS dan penjualan pasir tersebut, dari sisi 
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waktu pengembalian ivnestasi fisik yang memiliki sisi ekonomis minimal 15 

tahun (180 bulan) tersebut dapat dikembalikan dalam kurun waktu 59 bulan, 

sehingga investasi tersebut dari sisi waktu dapat dinyatakan SANGAT LAYAK. 

 

5. Simpulan dan Rekomendasi 

5.1 Simpulan 

Investasi pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) 

oleh PT. Wiraswasta Subur  Makmur  yang berlokasi di JL. Khatulistiwa KM 

3  No  111  RT 001  RW 001 Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, 

berdasarkan kriteria kelayakan investasi memberikan nilai NPV, B-C Ratio, IRR 

dan PBP sebagai berikut: 

1. Nilai NPV sebesar Rp 12.736.005.693 

2. Nilai B-C Ratio sebesar 1,45 

3. Nilai IRR sebesar 23,22% 

4. Nilai PBP selama 4,89 Tahun (58 sampai dengan 59 bulan). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh parameter kelayakan 

investasi TUKS yang dikelola oleh PT. Wiraswasta Subur Makmur ini dapat 

dikatakan SANGAT LAYAK secara ekonomi dan finansial untuk dilaksanakan. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan  kesimpulan   tentang   kelayakan  investasi   TUKS  yang  

terintegrasi  dengan penjualan  pasir  yang  dikelola  oleh  PT.  Wiraswasta  

Subur  Makmur,  dapat  dikatakan  SANGAT LAYAK secara ekonomis dan 

finansial untuk dilaksanakan, maka dalam rangka mengoptimalkan kegiatan 

usaha tersebut, diperlukan: 

1. Memanfaatkan secara optimal fungsi TUKS yaitu untuk kegiatan bongkar 

muat selain bongkar muat pasir yang menjadi pendukung TUKS. 

2. Memaksimalkan penjualan pasir baik untuk pasir lokal maupun pasir antar 

pulau dari waktu ke waktu 
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