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Abstract 
The purpose of this study was to determine and analyze the Regional Autonomy Policy Against Economic Growth In West 

Sumatra whith the PAD, General Allocation Funds and Special Allocation Fund Facing the ASEAN Economic Community 

(AEC) The type of this research is causative. This research was conducted in all regencies or  cities in West Sumatra. 

Hypothesis testing is done of Regression Methods Panel (Pooled Analysis) the data used in this study using the pooling of 

data ( panel data) period of 2009 to 2013 .Variabel dependent in this study, namely economic growth as measured by Gross 

Domestic Product per capita. The independent variable is the original income as measured by revenue per capita, General 

Allocation Fund is measured by the DAU per capita and the Special Allocation Fund is also measured by per capita DAK.  

 

Keyword: Policy on Regional Autonomy (PAD, DAU, DAK) and Economic Growth 
 

 

 
1. PENDAHULUAN 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bertujuan untuk mencapai kesempurnaan integrasi 

ekonomi di kawasan ASEAN yang diyakini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh elemen masyarakat. 

Selain itu MEA memberikan banyak manfaat bukanlah tanpa syarat. MEA sebagai kawasan pasar tunggal dan 

berbasis produksi, sebagai kawasan yang berdaya saing, dan berintegrasi dengan ekonomi global dapat terwujud 

apabila masing-masing anggotanya dan sebagai kawasan memiliki daya saing. Esensinya MEA dirancang untuk 

meningkatkan daya saing ASEAN dalam menjawab semakin ketatnya persaingan global.  Selain itu daya saing 

sumber daya manusia merupakan hal yang paling mutlak untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Sinergi 

antar pemangku kepentingan juga merupakan faktor penting dalam mendongkrak daya saing tenaga profesional. 

Pemerintah daerah, dunia pendidikan dan perguruan tinggi, praktisi, pelaku usaha, dan kalangan media 

mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. 

Mengangkat kualitas angkatan kerja profesional Indonesia seperti peningkatan kapasitas pergururan tinggi serta 

pendidikan keterampilan dan kejuruan harus menjadi prioritas. Komposisi pendidikan kejuruan dengan 

pendidikan umum harus disesuaikan.  

Selain dari meningkatkan produksi, daya saing sumbrdaya manusia merupakan peranan penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan 

suatu daerah secara individu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui meningkatkan 

daya saing sumberdaya manusia. Untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonominya indikator yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) merupakan output yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu 1 (satu) 

tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. PDRB sebagai  indikator pertumbuhan ekonomi daerah, 

memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makro ekonomi suatu 

daerah. Berikut merupakan data perkembangan Pruduk Domestik Bruto (PDRB) kabupaten dan kota di provinsi 

Sumatera Barat. 

Dari data perkembangan PDRB Kab/kota dari tahun 2009 sampai dengan 2013 pada tabel I.1, dapat 

dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di kab/kota provinsi Sumatera Barat cendrung berfluktuasi. Apabila 

dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan ekonominya, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu sebesar 
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5,2%. Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 5,2% bukan berarti semua kabupaten di Sumatera 

Barat mampu memperoleh rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut. Terdapat beberapa daerah yang 

rata-rata laju pertumbuhan ekonominya berada dibawah nilai rata-rata laju pertumbuhan kabupaten yaitu Kab. 

Kepulauan Mentawai dan kab. Solok Selatan. Artinya kabupaten yang memiliki sumber daya yang melimpah 

tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara kabupaten yang memiliki 

sumber daya yang terbatas atau sedikit teruatama kab. Kep Mentawai dan kab. Solok Selatan maka akan 

memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah pula 

 
Tabel 1.1 PDRB Konstan Perkapita Tahun 2000 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Sumatera Barat dari 

Tahun 2009 – 2013. 

NO NAMA DAERAH 
PDRB ADHK Perkapita (Rp) Laju Pertumbuhan rata-

rata 2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

1 Kab. Agam 6.816.476 7.203.652 7.578.962 8.095.848 8.610.744 5,7% 5,2% 6,8% 6,4% 6,0% 

2 Kab. Dharmasraya 5.134.967 5.685.787 5.874.694 6.225.986 6.472.590 10,7% 3,3% 6,0% 4,0% 6,0% 

3 Kab. Pasaman Barat 6.950.593 7.414.756 7.890.784 8.401.317 8.950.764 6,7% 6,4% 6,5% 6,5% 6,5% 

4 Kab. Solok Selatan 3.983.100 4.250.000 4.650.000 3.540.000 3.765.144 6,7% 9,4% 
-

23,9% 
6,4% -0,3% 

5 
Kab. Limapuluh 

Kota 
7.592.374 7.935.442 8.333.537 8.764.980 9.203.667 4,5% 5,0% 5,2% 5,0% 4,9% 

6 Kab. Solok 5.309.180 5.641.535 5.980.591 6.354.976 6.754.704 6,3% 6,0% 6,3% 6,3% 6,2% 

7 Kab. Pasaman 7.478.015 8.047.662 8.847.698 9.660.733 10.550.256 7,6% 9,9% 9,2% 9,2% 9,0% 

8 Kab. Sijunjung 5.225.834 5.534.407 5.864.584 6.218.804 6.600.016 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 6,0% 

9 
Kab. Padang 

Pariaman 
7.132.112 7.400.119 7.733.027 8.147.690 8.691.141 3,8% 4,5% 5,4% 6,7% 5,1% 

10 Kab. Tanah Datar 7.276.868 7.661.087 8.080.915 8.505.163 8.973.797 5,3% 5,5% 5,2% 5,5% 5,4% 

11 Kab. Pesisir Selatan 4.557.336 4.754.903 4.956.801 5.153.228 5.444.901 4,3% 4,2% 4,0% 5,7% 4,6% 

12 Kab. Kep Mentawai 6.708.095 6.946.226 7.060.646 7.249.203 7.479.413 3,5% 1,6% 2,7% 3,2% 2,8% 

 
Rata-rata 

Kabupaten 
6.180.413 6.539.631 6.904.353 7.193.161 7.624.761 5,9% 5,6% 3,3% 5,9% 5,2% 

13 Kota Payakumbuh 7.134.430 7.450.353 7.265.199 7.693.099 7.954.591 4,4% 
-

2,5% 
5,9% 3,4% 2,8% 

14 Kota Padang 13.777.236 14.405.647 15.092.830 15.962.530 16.558.352 4,6% 4,8% 5,8% 3,7% 4,7% 

15 Kota Bukit Tinggi 8.553.374 8.765.859 9.101.996 9.502.618 9.907.280 2,5% 3,8% 4,4% 4,3% 3,7% 

16 Kota Solok 8.891.861 8.879.150 9.305.654 9.724.913 10.347.307 -0,1% 4,8% 4,5% 6,4% 3,9% 

17 
Kota Padang 

Panjang 
7.230.755 8.431.506 8.813.911 9.235.774 9.660.411 4,1% 4,5% 4,8% 4,6% 4,6% 

18 Kota Pariaman 8.330.050 8.628.260 9.024.210 9.448.970 9.891.500 3,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,4% 

19 Kota Sawahlunto 7.542.865 7.947.668 8.259.206 8.050.580 9.506.014 5,4% 3,9% -2,5% 18,1% 6,2% 

 
Rata-rata Kota 8780082 9215492 9551858 9945498 10546494 5,3% 3,4% 3,9% 6,4% 4,5% 

Sumber: BPS Sumatera Barat 2013 

 

Dari tabel I.1 tersebut juga dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi kota dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2013. Dari data tersebut terdapat bahwa secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kota 

yaitu sebesar 4,5%. Kota yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu kota Padang. Dimana kota 

Padang merupakan Pusat kota Sumatera Barat yang memiliki sumber pendapatan yang tinggi sehingga laju 

pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh akan tinggi pula. 

Dari penjelasan diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa antara kabupaten dan kota, baik 

lihat dari angka PDRBnya maupun laju pertumbuhannya mangindikasikan adanya ketimpangan antara 

kabupaten dan kota. Secara umum ketimpangan tersebut disebabkan oleh besarnya sumber daya dan pendapatan 

yang dimiliki oleh suatu daerah.   

Dengan bertambahnya kewenangan dan tanggung  jawab pemerintah daerah, anggaran daerah yang 

dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah dan pembangunan juga semakin besar. Sehubungan 

dengan itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik, tarnsparan, dan bertanggung jawab sangat ditentukan oleh 

kinerja pemerintah daerah setempat khususnya Propinsi Sumatera Barat, yang mana sangat berkaitan dengan 

hakekat otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, 

Pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
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masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber – sumber 

pembiayaan daerah, serta jenis atau besar belanja yang harus dikeluarkan dan sangat dibutuhkan oleh 

pemerintah daerah tentunya agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara afektif dan efisien. 

Otonomi daerah milai efektif tahun 2001, pemerintah daerah sudah harus mulai mandiri dalam 

membiayai pembangunannya, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh sumber-sumber 

pembiayaan daerah, khususnya daerah Propinsi Sumatera Barat. Salah satu tujuan dari kebijakan desentralisasi 

dan otonomi daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan alokasi sumber pembiayaan pembanguanan dan 

meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah. Sumber pembiyaan dalam APBD umumnya masih sangat 

terbatas untuk menyediakan biaya investasi pembangunan daerah. Selain dari pada melakukan pinjaman kepada 

pemerintah pusat, pemerintah daerah uga dapat melakukan pinjaman kepda pihak luar negeri dan badan 

internasional atau melalui penerbitan obligasi daerah, karena pemerintah daerah memiliki legitimasi berutang ke 

luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan. 

Pada dasarnya sumber pembiayaan luar negeri dapat berupa pinjaman (loan) atau hibah (grant). 

Pengalokasian atau penggunaan dana luar negeri ini, baik pinjaman maupun hibah, perlu didasarkan secara 

sungguh-sungguh pada kelayakan dan eligibility dari proyek yang direncanakan. Dengan demikian tujuan utama 

pemanfaatan dana pinjaman daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyrakat dan melakukan 

pembangunan yang terus menerus (Sustainable Development). 

Pendapatan suatu daerah besumber dari diantaranya yaitu Pendapata Asli Daerah Daerah, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang berasal 

dari daerah itu sendiri. Besarnya PAD yang di peroleh oleh suatu daerah juga menentukan besarnya 

pertumbuhan ekonomi yang akan diperooleh oleh suatu daerah. Secara teori, PAD dan pertumbuhan ekonomi 

berhubunga positif. Untuk melihat hubungan tersebut dapat dilihat dari tabel perbandingan dibawah ini. 

Tabel 1.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan PAD Perkapita Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Kab/Kota Di 

Sumatera Barat Dari Tahun 2009 – 2013. 

NO NAMA DAERAH 
Laju Pertumbuhan PAD Laju Pertumbuhan Ekonomi rata-

rata 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

           

1 Kab. Agam -16% 63% 9% 19% 5,7% 5,2% 6,8% 6,4% 6,0% 

2 Kab. Dharmasraya -1% 51% 13% -31% 10,7% 3,3% 6,0% 4,0% 6,0% 

3 Kab. Pasaman Barat -4% 16% 13% 10% 6,7% 6,4% 6,5% 6,5% 6,5% 

4 Kab. Solok Selatan -37% 98% 47% -3% 6,7% 9,4% -23,9% 6,4% -0,3% 

5 Kab. Limapuluh Kota 49% 36% 3% 31% 4,5% 5,0% 5,2% 5,0% 4,9% 

6 Kab. Solok -22% 47% -10% 18% 6,3% 6,0% 6,3% 6,3% 6,2% 

7 Kab. Pasaman 6% 58% 27% -1% 7,6% 9,9% 9,2% 9,2% 9,0% 

8 Kab. Sijunjung -13% 26% 15% 12% 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 6,0% 

9 Kab. Padang Pariaman 8% 9% 15% 35% 3,8% 4,5% 5,4% 6,7% 5,1% 

10 Kab. Tanah Datar 0% 39% 46% -16% 5,3% 5,5% 5,2% 5,5% 5,4% 

11 Kab. Pesisir Selatan 151% -1% 17% -1% 4,3% 4,2% 4,0% 5,7% 4,6% 

12 Kab. Kep Mentawai -12% 1% 28% -13% 3,5% 1,6% 2,7% 3,2% 2,8% 

 
Rata-rata Kabupaten 9% 37% 19% 5% 5,9% 5,6% 3,3% 5,9% 5,2% 

13 Kota Payakumbuh 3% 20% 12% 4% 4,4% 
-

2,5% 
5,9% 3,4% 2,8% 

14 Kota Padang 39% -1% 25% 23% 4,6% 4,8% 5,8% 3,7% 4,7% 

15 Kota Bukit Tinggi -16% 23% 5% 18% 2,5% 3,8% 4,4% 4,3% 3,7% 

16 Kota Solok -21% 26% -3% 0% -0,1% 4,8% 4,5% 6,4% 3,9% 

17 Kota Padang Panjang 45% 10% 5% 25% 16,6% 4,5% 4,8% 4,6% 7,6% 

18 Kota Pariaman 9% 13% 2% 15% 3,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,4% 

19 Kota Sawahlunto -14% 51% -5% 5% 5,4% 3,9% -2,5% 18,1% 6,2% 

 
Rata-rata Kota 6% 20% 6% 13% 5,3% 3,4% 3,9% 6,4% 4,8% 

Sumber: BPS Sumatera Barat 2015 
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Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa secara rata-rata dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, 

rata-rata laju pertumbuhan PAD kabupaten lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan PAD kota. Namun jika di 

lihat dari laju pertumbuhan ekonominya, kabupaten juga memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang lebih 

tinggi pula dibandingkan kabupaten.  

Apabila dilihat dari perkembangan laju pertumbuhan PAD dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

dari tahun 2009 sampai dengan 2013, terlihat bahwa pada tahun 2010 ke 2011 laju pertumbuhan PAD 

mengalami Peningkatan sementara laju pertumbuhan ekonominya justru malah mengalami penurunan. 

Kemudian hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2012 ke 2013, laju pertumbuhan PAD kabupaten menurun 

tetapi laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.  

Apabila dilihat dari wilayah kota, pada tahun 2010 ke 2011 laju pertumbuhan PAD kota mengalami 

peningkatan sementara laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. kemudian dari tahun 2011 ke 2012 

justru malah sebaliknya. Pertumbuhan PAD menurun tetapi pertumbuhan ekonomi malah mengalami 

peningkatan. 

Secara keseluruhan baik kabupaten maupun kota belum memperlihatkan efektifitas dalam mengunakan 

pendapatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sesuai teori yang dikemukakan oleh keynesian, dimana 

dalam teori tersebut dijelaskan bahwa ketika pendapatan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan 

mengalami peningkatan. fenomena yang terjadi di kabupaten dan kota di Sumatera Barat yaitu terjadinya 

ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan. 

Selain pendapatan Asli Daerah, setiap daerah baik kabupaten maupun kota memiliki sumber 

pendapatan lain yaitu dana perimbangan. Dana perimbangan yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat 

untuk memenuhi kebutuhan celah fiskal antar daerah. Dana perimbangan terbagi atas tiga komponen yaitu Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam penelitian ini peneliti 

hanya memfokuskan penelitian pada dua komponen dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana alokasi Umum (DAU) adalah dana yang 

bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Salah satu Tujuan pemerintah pusat 

memberikan bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah yaitu untuk 

merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi dapat dimaknai bahwa semakin besar proporsi DAU yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi 

yang akan diperoleh oleh suatu daerah. Untuk melihat kontribusi DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di 

kab/kota di Sumatera Barat. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut teori pertumbuhan Solow-Swan dalam Mankiw (2008: 287), pertumbuhan ekonomi 

tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) 

dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap 

mengalami tingkat pekerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya 

digunakan. Pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya 

diukur menggunakan data produk domestik bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional 

Bruto Untuk daerah (PDRB) pada nilai akhir pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan dari 

suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu. 

Berdasarkan teori Tiebout dalam (Sumarsono dan Hadi Utomo,2009) menyatakan bahwa dengan 

adanya pelimpahan wewenang akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang 

publik sehingga akan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari teori Tiebout tersebut dapat dimaknai 

bahwa lahirnya desentralisasi  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehinggga berujung 

pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara aggregat. 

Salah satu tujuan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih 

dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal 

ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat. 

Desentralisasi terfokus pada tingkat kabupaten dan kota. Kedua pemerintahan tersebut berada pada 

level ketiga setelah pemerintah pusat dan provinsi. Beberapa pengamat menyarankan bahwa desentralisasi harus 
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dilaksanakan pada tingkat provinsi karena provinsi dianggap memiliki kapasitas yang lebih besar untuk 

menangani seluruh tanggung jawab yang dilimpahkan dari pada kabupaten dan kota. Walaupun demikian, sudah 

menjadi rahasia umum bahwa pemerintah pusat merasa tidak diuntungkan secara politis jika harus membentuk 

pemerintahan otonom provinsi yang kuat. Alasannya adalah akan menjadi potensi yang disintegrasi yang 

semakin kuat (Arsyad, 2004). 

 

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Menurut Ahmad Yani (2008: 44), Pendapatan Asli Daerah (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 indikator penting untuk memenuhi 

tingkat kemandirian pemerintah dibidang keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka 

semakin berhasil pula usaha pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan dan pembangunan. 

Untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka berdikari (Self Suporting) dari segi keuangan daerah 

untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Salah satunya yang paling nyata adalah dengan 

melihat komposisi dari penerimaan PAD yang ada (Evasanti 2005) 

Jadi semakin besar komposisi penrimaan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk 

memikul tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi ketika komposisi penerimaan PAD lebih kecil, maka 

ketergantungan pemerintah daerah  terhadap pemerintah pusat akan semakin besar. Sedangkan dampak yang 

dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan PAD yaitu kelancaran pembangunan. Pembangunan ini 

meliputi  pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti : sarana olah raga, pasar, mesjid dan lain 

sebagainya. 

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan PAD 

adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

Dari pengertian diatas maka PAD dapat di rumuskan sebagai berikut:  

 

 

 

 
 

 

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Dana alokasi Umum (DAU) adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 

Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum 

(DAU) merupakan dana transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan program pengeluaran 

tertentu (Ahmad Yani 2008: 142) 

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi 

daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga 

perbedaan antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dana Alokasi Umum 

(DAU) untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiscal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan 

fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan alokasi dasar adalah alokasi sejumlah dana yang 

dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. 

Daerah yang memiliki nilai celah fiscal sama dengan nol menerima DAU sebesar alokasi dasar. Daerah 

yang memiliki nilai celah fiskal negative dan nilai negatife tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima 

DAU sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatife 

dan nilai negatife tersebut lebih besar dari alokasi dasar tidak menerima DAU. 

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas diperoleh dari lembaga statistik pemerintah 

dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Pemerintah merumuskan formula dan perhitungan DAU dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan 

Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Hasil perhitungan DAU per provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan 

dengan Keputusan Presiden. Rincian DAU untuk masing-masing daerah disampaikan oleh DPOD (Dewan 

Pertimbangan Otonomi Daerah). Penyaluran DAU pada masing-masing kas daerah dilaksanakan oleh Menteri 

Keuangan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari DAU daerah yang bersangkutan. 

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengolahan  Kekayaan 

Daerah Yang Di pisahkan + Lain-lain Pendapatan yang Sah 
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Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 pengalokasian DAU ditentukan atas besar kecilnya 

celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi 

daerah (fiscal capacity). Apabila suatu daerah memiliki potensi fiscal dan pertumbuhan ekonomi yang besar 

tetapi kebutuhan fiscal kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relative kecil. Sebaliknya untuk daerah 

yang potensi fiskalnya kecil dan pertumbuhan ekonomi yang kecil sedangkan kebutuhan fiskalnya besar maka 

akan memperoleh alokasi DAU yang relative besar (Subchan dan Sudarman, 2007). 

 

2.4  Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah 

untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu (Ahmad Yani 2008: 165). DAK bertujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah :   

a. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus, kebutuhan yang bersifat khusus yang 

tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan dikawasan transmigrasi, dan kebutuhan 

beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan dikawasan terpencil, saluran irigasi primer dan 

saluran drainase primer.  

b. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau bersifat prioritas nasional, termasuk antara lain proyek yang 

dibiayai donor, pembiayaan reboisasi daerah dan proyek-proyek kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia.  

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, 

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang 

panjang, termasuk pengadaan fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dalam keadaan tertentu 

DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode 

terbatas, tidak mselebihi 3 tahun. 

Kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai oleh DAK ditetapkan oleh menteri teknis/instansi 

terkait setelah berkonsultasi dengan DPOD sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dalam hal ini terdapat 

beberapa sektor/kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh DAK yaitu : biaya administrasi, biaya penyimpanan 

proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah, dan lain-lain biaya umum 

sejenis. Penerimaan negara yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% disediakan kepada daerah penghasil 

sebagai bagian DAK untuk membiayai kegiatan reboisasi oleh daerah penghasil. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Adapun metode penelitian ini adalah dengan mengunakan data sekunder dengan variabel independent 

dan dependent.  Metode alat analisis data yang digunakan dalah analisis data deskriptif dan analisis data induktif 

yang terdiri atas :   

 

a.  Metode regresi Panel (Pooled Analysis) 

 Untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen digunakan analisis regresi 

Ordinary Least Square (OLS) terhadap model dengan kombnasi time series dan cross section atau disebut juga 

data panel (pooled data). 

Model yang digunakan dalam analisis data panel pada penelitian ini adalah : 

Y1t =  α0 + β1X1t + β2X2t + β3X3t + e .............................................(1) 

PDRB = α0 + β1PAD + β2DAU + β3DAK + e .............................(2) 

Y1t  = Pertumbuhan Ekonomi 

α = Konstanta 

 X1t = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

X2t = Dana Alokasi Umum (DAU) 

X3t = Dana Alokasi Kusus (DAK) 

 U1 = variabel pengganggu 

 

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa 

pengujian yang dapat dilakukan yakni: 

1. Uji Chow 

Chow test yaitu pengujian untuk menentukan apakah model Fixed effect atau commom effect kah yang 

paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel pada penelitian ini. Untuk menentukannya, 
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dilakukan dengan cara membandingkan nilai probabilitas dari cross-section chi square yang diperoleh 

pada hasil olahan data dari Fixed Effect Model dengan level signifikan pada α = 5% (0,05). 

Adapun hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut : 

H0 : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

 

2. Uji Hausman 

Hausman test atau uji hausmann adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model Fixed Effect 

atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Setelah selesai melakukan uji Chow dan didapatkan model 

yang tepat adalah Fixed Effect, maka selanjutnya kita akan menguji model manakah antara model Fixed Effect 

atau Random Effect yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai uji Hausman. 

 

b. Uji Asumsi Klasik 

1). Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang  paling baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Pengujian multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflating Factor)< 

10 dan tolerance> 0,10. 

 

2). Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu asumsi dalam 

regresi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu 

varians dari residual. Gejala varians yang tidak sama ini disebut dengan gejala heterokedastisitas.  

 

 

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Model Regresi Panel 

Analisis ini digunakan untuk membahas pengaruh variable independent (bebas) terhadap variable 

dependent (terikat) dalam bentuk gabungan dan runtut waktu (time series) dan runtut tempat (cross section). 

Dari hasil penelitian ini dapat ditentukan pengaruhuh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi (DAU), dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi. berdasarkan estimasi regresi panel dengan 

pendekatan fixed effect model (FEM). Dengan menggunakan program eviews 6 diperoleh hasil estimasi sebagai  

berikut : 

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Regresi Panel 

Dependent Variable: Y?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 08/16/15   Time: 15:39   

Sample: 2009 2013   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 19   

Total pool (balanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 5700619. 298595.2 19.09147 0.0000 

X1? 4.175940 1.454650 2.870752 0.0054 

X2? 0.575152 0.159472 3.606606 0.0006 

X3? -0.217643 0.647299 -0.336232 0.7377 

Fixed Effects (Cross)     

_KABAGAM--C 1005615.    

_KABDHARMASRAYA--C -1403169.    

_KABPASAMANBARAT--C 1303024.    

_KABSOLOKSELATAN--C -3146125.    

_KABLIMAPULUHKOTA--C 1634057.    

_KABSOLOK--C -740650.9    
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_KABPASAMAN--C 2059270.    

_KABPADANGPARIAMAN--C -1320125.    

_KABSIJUNJUNG--C 1122211.    

_KABTANAHDATAR--C 908900.4    

_KABPESISIRSELATAN--C -1812739.    

_KABKEPULAUANMENTAWAI--C -2783466.    

_KOTAPAYAKUMBUH--C -1108282.    

_KOTAPADANG--C 8127273.    

_KOTABUKITTINGGI—C 451091.6    

_KOTASOLOK--C -109038.7    

_KOTAPADANGPANJANG--C -2382797.    

_KOTAPARIAMAN--C 563310.9    

_KOTASAWAHLUNTO—C -2368360.    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.964486     Mean dependent var 7890356. 

Adjusted R-squared 0.954270     S.D. dependent var 2344250. 

S.E. of regression 501310.5     Akaike info criterion 29.28758 

Sum squared resid 1.83E+13     Schwarz criterion 29.87900 

Log likelihood -1369.160     Hannan-Quinn criter. 29.52656 

F-statistic 94.40577     Durbin-Watson stat 1.950202 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil estimasi persamaan model fixed effect untuk 

menghasilkan model bersifat Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) maka diperlukan pengujian asumsi 

klasik. Oleh karena itu, metode Pooled Least Square harus memenuhi asumsi bahwa tidak ada variabel 

independen berkorelasi, tidak ada residual saling berkorelasi, dan varian error bersifat konstan. 

 

 

5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut : (1) Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten/Kota dan berhubungan positif. Artinya, setiap peningkatan yang terjadi 

Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten/Kota Sumatera Barat. (2) Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Artinya, setiap peningkatan 

yang terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) maka akan menyebabkan peningkatan pada pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. (3) Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh 

yang tidak signifikan dan berhubanngan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/Kota Sumatera 

Barat. Artinya, setiap peningkatan yang terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) maka akan menyebabkan 

menurunnya pengeluaran pemerintah di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. 

 

5.2 Saran 
Dari simpulan diatas dapat penulis kemukakan beberapa saran yang patut diperhatikan oleh berbagai 

pihak yang terkait, antara lain : (1) diharapkan kepada pemerintah daerah lebih mengutamakan sumber 

penerimaannya berdasarkan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena PAD merupakan sumber 

pembiayaan utama yang akan dimamfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. (2) 

selain itu juga meningkatkatkan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), 

agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat tersebut tepat sasaran dan sesuai tujuan yautu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi tiap daerah. 
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