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ABSTRACT 

Success of financial management will determine the suitability of funds allocation for regional 

development purposes. Success of financial management can be measured using the ratio of financial 

performance. This study aims to determine the effect of Balanced Funds and Regional Financial Center 

(PKPD) on the financial performance and economic growth in the new autonomous region. The research 

objects are regencies and cities of new autonomous regions that have been established from 1999 to 2003. 

This study used secondary data obtained from the BPS Statistics Indonesia for period 2007-2011. The data 

was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS. The results showed that the PKPD 

did not have significant effect on capital expenditure ratio and dependency ratio, but had significant effect 

on tax effort ratio, personnel expenses ratio, and independency ratio. Capital expenditure ratio, tax effort 

ratio, and personnel expenditure ratio had no effect on the economic growth of the region, while 

dependency ratio and independency ratio had significant effect on the economic growth in the region. 

PKPD directly and indirectly influenced regional economic growth. 

Keywords: Fiscal Balance between Central and Regional (PKPD), financial performance, regional 

economic growth  

 

PENDAHULUAN 

Tonggak otonomi daerah diawali sejak tahun  1975 dengan dikeluarkannya UU RI No. 5 tahun 

1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang ini di lanjutkan dengan Undang-

undang nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan oleh Undang-undang nomor 32 Tahun 2004. Dengan 

efektifnya  kebijakan otonomi menjadikan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang semula sentralistik 

menjadi terdesentralisasi.  

Kebijakan otonomi daerah membawa angin segar bagi daerah untuk dapat menjalankan dan 

pengelola daerahnya sendiri. Keleluasaan kewenangan daerah menjadikan daerah bebas untuk mengelola 

baik pemerintahan maupun keuangan daerah. Implikasi kebijakan otonomi daerah bagi pemerintah pusat 

adalah adanya tanggung jawab untuk  mengalokasikan dana untuk kebutuhan daerah sesuai prinsip money 

follow function. Dana ini berupa dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) yang dituangkan 

dalam Undang-undang no 25 tahun 1999 yang diubah no 33 tahun 2004. Ujud dana perimbangan keuangan 

berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Sejalan dengan kebijakan tersebut keinginan besar bagi daerah untuk melepaskan diri dari daerah 

yang sudah ada. Perkembangan  daerah-daerah otonomi baru hasil  sejak tahun 1999 sangat pesat. Dari 

tahun 1999 berjumlah 303 kabupaten/kota menjadi 507 kabupaten/kota tahun 2013. Demikian juga untuk 

propinsi dari 26 tahun 1999 menjadi 34 tahun 2013.  
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  Pendapat pro dan kontra pemekaran daerah otonomi baru masih menjadi topik masalah yang 

diperdebatkan sampai saat ini. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, memberikan 

layanan publik yaitu pendidikan dan kesehatan dan peningkatan infrastruktur menjadi tujuan utama 

pemekaran daerah. Ketidaksiapan akan  semua aspek yang dipersyaratkan menyebabkan tujuan pemekaran 

daerah banyak yang belum berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. 

Perjalanan daerah otonom baru (DOB) setelah berjalan hampir satu dekade banyak DOB tidak 

mampu mengimbangi daerah induk pemekaran atau daerah lainnya yang tidak mekar baik dari peningkatan 

layanan publik maupun peningkatan infrastrukturnya (Samosir, et all, 2013). Hasil studi Bappenas (2008) 

sebenarnya telah memberikan sinyal ke publik bahwa pemekaran daerah yang begitu massive tidak 

membuat perekonomian dan kinerja layanan publik DOB menjadi lebih baik dibandingkan sebelum mekar.  

Dilihat dari pertumbuhan daerah otonomi baru maka tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran 

daerah ini menimbulkan tekanan pada APBN akibat adanya sejumlah dana yang harus ditransfer kepada 

pemerintah daerah baru. DAU sebagai salah satu dana transfer utama dari pusat ke daerah sering  dikatakan 

menjadi salah satu alasan bagi daerah untuk memisahkan diri. 

Tekanan beban APBN terhadap dana transfer dapat dilihat dari peningkatan dana transfer terhadap 

APBN (gambar 1) dari tahun 2007 sampai 2012.  

 

 

Gambar  1. Dana Transfer 2007-2013 

Sumber: data pokok APBN 2013 

 

Dana transfer pusat yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus untuk daerah 

selalu terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut akan semakin tinggi dengan 

bertambahnya daerah otonomi baru hasil dari pemekaran. Hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi 

pemerintah pusat.  

Kebijakan desentralisasi juga membawa masalah tersendiri terhadap kesiapan  daerah untuk 

melaksanakan kewenangan tersebut. Daerah otonomi dapat dikatakan berhasil jika dapat membuat 

masyarakatnya lebih sejahtera. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat digunakan sebagai indikator 

kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti bahwa kesejahteraan masyarakat 

daerah semakin baik. 
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RUMUSAN MASALAH 

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari penerimaan atau dari 

pengeluaran. Dari sisi penerimaan, pemerintah daerah dapat memusatkan perhatian pada usaha 

memperbesar penerimaan (revenue side) melalui intensifikasi dan perluasan pajak, restribusi daerah serta 

memanfaatkan sumber daya yang belum optimal melalui bagi hasil sedangkan dari sisi pengeluaran lebih 

berorientasi pada peningkatan efektifitas sisi pengeluaran (expenditure side) untuk menstimulasi dunia 

usaha melalui pengembangan iklim usaha yang lebih baik bagi daerahnya (Panjaitan, 2006). 

Pengelolaan keuangan yang baik dapat memastikan pengalokasian dana benar-benar tepat sasaran 

yaitu untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan keuangan 

daerah dapat dilihat dari kinerja rasio-rasio keuangan daerah.  Kemajuan suatu daerah tidak lepas dari 

pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan 

efektif atau memenuhi value of money serta partisispasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi (Sularso dan Restianto, 2011). 

Pengelolaan keuangan yang baik dapat dinilai menggunakan pengukuran kinerja keuangan daerah. 

Kinerja keuangan ini dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan daerah otonom dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan melihat kinerja keuangan dapat mengetahui akuntabilitas dari 

para pemangku kekuasaan, dimana setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat  yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan  

(Mahmudi, 2006). Selanjutnya dikatakan juga bahwa pengelolaan keuangan yang tidak baik dapat 

mencerminkan kualitas pemerintahan yang buruk. Besar kecilnya dana (nilai uang) yang tercantum dalam 

APBN/APBD akan mencerminkan peranan pemerintah dalam perekonomian dan pelayanan masyarakat 

suatu negara atau daerah (Halim, 2007).  

Pengukuran kinerja keuangan juga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kebijakan 

dalam pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat (Setiawan, 2013). Pengukuran kinerja bagi pemerintah daerah merupakan 

keniscayaan apabila pemerintah tidak memulai membuat evaluasi kinerja pemerintah daerah khususnya 

bidang keuangan karena pemerintah pusat akan sulit memastikan bahwa misi fiskal yang ditransfer ke 

daerah, sukses atau sebaliknya gagal. 

Keberhasilan pengelolaan keuangan mungkin bukan menjadi faktor yang utama bagi tercapainya 

keberhasilan daerah otonomi, namun sebagai suatu proses yang dapat membantu tercapainya tujuan 

otonomi daerah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. 

Bertitik tolak dari uraian diatas dapat dirumuskan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh Dana 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi 

pada daerah otonomi baru. 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

1. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dengan pembentukan daerah otonomi merupakan 

pengalokasian kewenangan dari pusat ke daerah. Ide dasar dari pemberian otonomi daerah adalah 

mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat. Dengan lebih dekatnya pemerintahan dengan masyarakat 
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maka kebutuhan masyarakat akan lebih mudah dipenuhi sehingga diharapkan akan terciptanya 

kesejahteraan masyarakat daerah. 

Dengan berasaskan money follow function maka pemerintah memberikan dana transfer ke daerah 

yaitu dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah (PKPD). PKPD  merupakan konsekuensi dari 

desentralisasi penyerahan urusan pusat dan daerah.  Dana perimbangan keuangan ini menjadi  bagian dari 

desentralisi fiskal. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, perimbangan keuangan diartikan sebagai suatu 

sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka 

pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan 

daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan 

ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara 

pemerintah daerah. Dalam UU no. 33 tahun 2004 juga disebutkan bahwa dana perimbangan merupakan 

pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan 

Dana Alokasi Khusus. 

 

2. Kinerja keuangan daerah 

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis 

terhadap kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan 

berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi 

kinerja yang akan berlanjut Analisis rasio keuangan pemerintah daerah juga dapat digunakan untuk melihat 

upaya pemerintah dalam  menggali kemampuan keuangan daerah.   

 Pengukuran kinerja yang bersifat finansial biasanya dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu 

1) memperbaiki kinerja pemerintah, 2) membantu mengalokasikan sumber daya yang tepat, 3) mewujudkan 

pertanggungjawaban publik  (Mardiasmo, 2005).  

Banyak rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan.  Formula rasio 

berdasarkan teori Halim (2007). Berdasarkan studi yang terdahulu maka rasio akan digunakan sebagai 

pengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:   

 

a. Rasio Kemandirian  

Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan daerah menghasilkan pendapatan yang 

bersumber dari daerahnya sendiri, yaitu terutama terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, 

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD). 

Rasio kemandirian yang semakin tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri 

dan tidak tergantung kepada bantuan eksternal( pemerintah pusat dan provinsi) dan sebaliknya. 

Rasio kemandirian yang semakin tinggi juga menunjukkan semakin tingginya tingkat 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan semakin 

tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan restribusi daerah. 

 

Rasio Kemandirian =
realisasi PAD

realisasi total pendapatan
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b.  Rasio Ketergantungan 

Rasio ketergantungan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan 

total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah 

terhadap pemerintah pusat/propinsi.  

 

Rasio ketergantungan =
PKPD

transfer pusat + prop + pinjaman
 

 

c. Rasio Belanja Modal terhadap Total  Belanja 

Rasio ini mengukur seberapa besar Pemerintah daerah mengalokasikan porsi dari total 

belanjanya untuk belanja modal. Belum ada yang mengatakan berapa besar belanja modal yang 

ideal. Tetapi logikanya semakin besar belanja modal maka akan semakin banyak infrastruktur 

yang terbangun, yang artinya pelayanan kepada masyarakat akan semakin bagus  

 

Rasio belanja modal terhadap  total belanja =
belanja modal

total belanja
 

 

d. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total  Belanja 

Rasio belanja pegawai mengukur seberapa besar pemerintah daerah menghabiskan dananya 

untuk keperluan pegawai. Ukuran standar untuk rasio ini belum ada. Tapi bisa dibandingkan 

dengan rata-rata belanja pegawai yang dikeluarkan oleh seluruh pemerintah daerah di 

Indonesia. Jika lebih besar dari rata-rata berarti dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah 

tersebut boros dalam pengeluaran pegawainya dan sebaliknya. 

 

Rasio belanja pegawai terhadap  total belanja =
belanja modal

total belanja
 

 

e. Rasio upaya pajak 

Rasio merupakan Upaya pajak (Tax Effort) diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD 

dengan Potensi PAD yang diukur dari anggaran terkait (Adi, 2008) 

Upaya pajak diformulasikan sebagai berikut : 

 

Upaya pajak ( 𝑡𝑎𝑥 𝑒𝑓𝑓𝑜𝑟𝑡) =
Realisasi PAD

Target PAD
 

 

Rasio ini menunjukkan usaha dan kemampuan daerah untuk melakukan peningkatan pendapatan dari 

pajak. Semakin tinggi rasio upaya pajak berarti semakin tinggi usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah untuk memperoleh pendapatan dari pajak 

Studi empiris  membuktikan bahwa kinerja keuangan daerah dapat digunakan sebagai dasar 

penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Hasil penelitian 
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(Sularso, Restianto,2011) menunjukkan bahwa alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja 

keuangan, alokasi belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan 

ekonomi secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah.  

Penelitian Ahmad (2011) mengkaitkan dana perimbangan keuangan yaitu dana alokasi umum dan 

dana alokasi khusus dengan upaya pajak daerah. Hasil yang ditemukan  bahwa dana alokasi umum secara 

signifikan mempengaruhi upaya pajak sementara dana alokasi khusus tidak mempengaruhi upaya pajak. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa dana alokasi umum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.     

Penelitian Nugroho dan Rohman (2012) menganalisis belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja 

keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai intervening. Hasil yang diperoleh bahwa belanja 

modal secara signifikan berpengaruh negatif secara langsung terhadap kinerja keuangan. Yang diartikan 

bahwa komponen belanja modal ternyata tidak mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah 

daerah namun berpengaruh signifikan secara tidak langsung  terhadap kinerja keuangan melalui Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Sularso dan Restianto(2011) 

dimana alokasi belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan dan alokasi belanja modal berpengaruh 

oleh kinerja keuangan daerah. 

 Berkaitan dengan potensi daerah, Adi (2008), melakukan studi mengenai relevansi transfer 

pemerintah pusat (DAU) dengan upaya pengumpulan pajak daerah (tax effort) mendapatkan hasil bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transfer pemerintah pusat dengan upaya peningkatan 

penerimaan pajak daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Priyarsono, Asih dan Agustina (2010) 

yang mendapatkan hasil bahwa DAU, DBH,dan DAK memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan 

tax effort. 

Transfer merangsang peningkatan pengeluaran pemerintah daerah lebih besar dibandingkan 

dengan pendapatan asli daerah. Ketergantungan pemerintah daerah ke antar pemerintah transfer akan lebih 

buruk, distribusi transfer antar pemerintah antar daerah harus mempertimbangkan lokal upaya pajak. 

Standar minimal layanan memainkan peran penting untuk mewujudkan pengeluaran efisiensi Kuncoro 

(2004). Kemampuan keuangan tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap belanja modal dan 

pertumbuhan ekonomi namun berpengaruh terhadap kemiskinan. Rasio belanja terhadap pendapatan, upaya 

fiskal, dan derajat desentralisasi berpengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (positif) dan 

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sementara kinerja keuangan melalui belanja modal dan 

pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan memiliki pengaruh tidak langsung (negatif) Lucky (2013). 

Dari uraian diatas hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :  

H1: Ada pengaruh dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap kinerja keuangan? 

H2: Ada pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi? 

H3: Ada pengaruh dana perimbangan keuangan pusat daerah terhadap pertumbuhan ekonomi secara 

langsung maupun tidak langsung? 

 

METODA PENELITIAN 

Populasi penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota daerah otonomi baru hasil pemekaran yang telah 

terbentuk dari 1999 sampai dengan 2003. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik tahun 2007-2011. Teknik analisis data menggunakan Struktural Equation Modeling 

(SEM) menggunakan program Analysis of Moment Structures (AMOS). 
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Evaluasi kriteria goodness of fit ada beberapa indek kesesuaian dan cut off value untuk menguji sebuah 

model dapat diterima atau ditolak: 

1. X2-chi –square statistic, yaitu model dipandang baik atau memuaskan bila chi squarenya 

rendah. Semakin kecil nilai x2 semakin baik model dan diterima berdasarkan probabilitas 

dengan cut off value sebesar p>0,05 

2. RMSEA( The root means square error of approximation) yang lebih kecil atau sama dengan 

0,08 merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah model 

close fit dari model tersebut berdasarkan degrees of freedom. 

3. GFI ( goodness of fit indek) . model dikatakan fit jika mempunyai rentang nilai antara 0 

(poor fit) sampai dengan 1 ( perfect fit) 

4. AGFI ( Adjusted Goodness of fit Index), GFI adalah analog dari R2 dalam regresi 

berganda. GFI mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,90 

5. Cmin / DF adakah the minimum sample discrepancy function yang dengan degree of 

freedom. Nilai acceptable fit antara model dan data bila memiliki nilai 2,0 atuau 3,0. 

6. TLI (Tucker Lewis Index) merupakan incremental index membandingkan sebuah model 

yang diuji terhadap sebuah base line model, dimana nilai yang direkomendasikan sebagai 

acuan untuk diterimanya sebuah modal adalah 0,95 dan nilai yang mendekati 1 

menunjukan a very good fit 

7. GFI ( compare fit index) dimana bila mendekati 1 mengindikasikan tingkat fit yang peling 

tinggi. Nilai yang direkomendasikan adalah CFI.  

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil pengolahan dengan path analysis pada gambar 2 dapat diketahui besarnya koefisien masing-

masing variabel terhadap variabel lainnya atau disebut dengan koefisien jalur (path analysis). 
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Gambar 2. Gambar analisis SEM Pengaruh PKPD terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan 

ekonomi daerah pemekaran 

 

Dari hasil olah data menggunakan path analysis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. Standardized Regression Weight, CR, dan P-value 

   beta C.R. P 

RBM <--- PKPD .086 .868 .386 

TE <--- PKPD .256 2.652 .008 

RBP <--- PKPD -.199 -2.028 .043 

MNDR <--- PKPD .245 2.523 .012 

KTG <--- PKPD -.037 -.371 .711 

PE <--- RBM -.010 -.124 .901 

PE <--- TE -.020 -.254 .800 

PE <--- RBP .177 1.885 .059 

PE <--- MNDR .242 2.684 .007 

PE <--- KTG -.290 -2.883 .004 

PE <--- PKPD .491 6.083 *** 

Sumber : data diolah    ***sig alpha ( <0,001) 
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Hipotesis pertama yang diajukan adalah apakah terdapat pengaruh dana perimbangan keuangan 

pusat daerah terhadap kinerja keuangan, dimana kinerja keuangan yang digunakan adalah rasio 

kemandirian, rasio ketergantungan, rasio upaya pajak (tax effort), rasio belanja modal dan rasio belanja 

pegawai. Hasil yang diharapkan bahwa PKPD berpengaruh positif terhadap rasio belanja modal, rasio tax 

effort dan rasio kemandirian dan berpengaruh negatif pada rasio belanja pegawai dan ketergantungan.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa  PKPD berpengaruh positif terhadap rasio belanja modal, tax 

effort dan kemandirian, Sedangkan PKPD berpengaruh negatif pada rasio belanja pegawai dan 

ketergantungan. Pengaruh PKPD yang tidak signifikan pada rasio belanja modal menunjukkan bahwa dana 

transfer (PKPD) dari pusat ke daerah masih banyak digunakan untuk pengeluaran rutin, sehingga 

pengeluaran untuk investasi dari belanja modal masih kurang memadai.  

PKPD berpengaruh meningkatkan tax effort. Dengan adanya PKPD diharapkan ada dana yang 

digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan sarana lembaga pemerintah. Diharapkan hal ini akan men-

stimulus peningkatan tax effort dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Priyarsono, Asih dan Agustina (2010) yang mendapatkan hasil bahwa DAU, DBH, dan DAK memberikan 

pengaruh positif terhadap peningkatan tax effort. PKPD berpengaruh meningkatkan kemandirian. 

Kemandirian merupakan salah satu tujuan diselenggarakannya otonomi daerah. Kemandirian yang tinggi 

menunjukkan bahwa daerah mendapatkan dapat mengusahakan penerimaan Asli Daerah. 

PKPD berpengaruh negatif terhadap rasio belanja pegawai, dapat diartikan bahwa dana transfer ke 

daerah berdampak menurunkan rasio ini. Harapan yang besar sebenarnya perubahan nyata dari belanja 

modal. Namun melihat hasil yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan 

mengindikasikan bahwa belanja daerah banyak digunakan untuk belanja rutin.  

PKPD berpengaruh negatif terhadap rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan 

perbandingan dari dana perimbangan (PKPD) dibagi dengan dana dari pihak luar, dalam hal ini dari 

pemerintah pusat, dari propinsi maupun dari pinjaman. Menurunnya  rasio ketergantungan menunjukkan 

daerah semakin mandiri atau otonom. Dari penelitian terlihat bahwa terdapat upaya daerah untuk 

mengusahakan PAD-nya sehingga rasio  ketergantungan meningkat.   

Hipotesis kedua apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah dengan hasil bahwa rasio belanja modal, rasio tax effort dan rasio belanja pegawai tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil yang diharapkan bahwa rasio belanja modal, tax effort dan 

kemandirian berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio ketergantungan dan rasio 

belanja pegawai tidak berpengaruh.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hanya rasio ketergantungan dan rasio kemandirian  yang 

memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio ketergantungan berpengaruh menurunkan 

pertumbuhan ekonomi dan kemandirian berpengaruh meningkatkan  pertumbuhan ekonomi daerah secara 

signifikan. Rasio kemandirian adalah besarnya persentase antara PAD dengan total belanja, sedangkan rasio 

ketergantungan merupakan persentase dari PKPD terhadap dana pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa 

daerah otonomi baru hasil pemekaran sudah mengusahakan peningkatan penerimaan asli daerah, sehingga 

terlihat bahwa rasio kemandirian yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Hipotesis ketiga terdapat pengaruh PKPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan nilai p-

value signifikan <001 menunjukkan bahwa PKPD berpengaruh langsung signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah. Terdapat juga pengaruh tidak langsung PKPD melalui kinerja keuangan yaitu  sebesar 

0,29 ( 1 x 0,029). Hal ini sesuai dengan penelitian Dartanto, Brodjonegoro (2003), Waluyo (2007) dan 

Sasana (2006) bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih dikhususkan 
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dalam dana alokasi umum, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus, sesuai dengan penelitian Setiyawati, 

Hamzah (2007) bahwa DAU, DAK, DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 

Simpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPD tidak mempunyai  pengaruh yang signifikan pada rasio belanja 

modal dan ketergantungan, namun berpengaruh signifikan terhadap rasio upaya pajak, rasio belanja 

pegawai, dan rasio kemandirian. Rasio belanja modal, rasio upaya pajak, dan rasio belanja pegawai tidak 

mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan rasio ketergantungan dan 

kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. PKPD 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara langsung dan tidak langsung.  

Keterbatasan penelitian dan Saran: 

1. Unit analisis hanya menggunakan daerah pemekaran saja sehingga tidak dapat digeneralisasi 

untuk daerah induk (kabupaten asal) atau daerah kontrol (provinsi). 

2. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode waktu yang lebih lama 

sehingga dapat mencerminkan pengaruh PKPD terhadap pertumbuhan ekonomi 

sesungguhnya. 
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LAMPIRAN: HASIL OLAH DATA 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

RBM <--- PKPD .000 .000 .868 .386 par_1 

TE <--- PKPD .000 .000 2.652 .008 par_2 

RBP <--- PKPD .000 .000 -2.028 .043 par_3 

MNDR <--- PKPD .000 .000 2.523 .012 par_8 

KTG <--- PKPD .000 .000 -.371 .711 par_9 

PE <--- RBM -457477.723 3677795.584 -.124 .901 par_4 

PE <--- TE -188437.845 742507.134 -.254 .800 par_5 

PE <--- RBP 5633930.541 2989460.255 1.885 .059 par_6 

PE <--- MNDR 22174860.079 8263407.636 2.684 .007 par_7 

PE <--- KTG -12596583.055 4369769.192 -2.883 .004 par_10 

PE <--- PKPD .000 .000 6.083 *** par_11 

 ***sig alpha(<0,001) 

  

49035721000000000000000.00

PKPD
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MNDR
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TE

RBP

PE

.00

.00

.00

-457477.72
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.00
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1
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e3
1

.18

e4
1

.02

e5
1

9221681200000.00

e6
1

Goodness of Fit:

chi square: 7.706

DF: 5

Prob: .173

RMSEA: .074

GFI: .980

AGFI: .886

CMIN/DF: 1.541

TLI: .917

CFI: .980

22174860.00.00

.00 -12596583.00

.00

.00

.01

.00

.00

.01
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

RBM <--- PKPD .086 

TE <--- PKPD .256 

RBP <--- PKPD -.199 

MNDR <--- PKPD .245 

KTG <--- PKPD -.037 

PE <--- RBM -.010 

PE <--- TE -.020 

PE <--- RBP .177 

PE <--- MNDR .242 

PE <--- KTG -.290 

PE <--- PKPD .491 

 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 PKPD KTG MNDR RBP TE RBM 

TG .000 .000 .000 .000 .000 .000 

MNDR .000 .000 .000 .000 .000 .000 

RBP .000 .000 .000 .000 .000 .000 

TE .000 .000 .000 .000 .000 .000 

RBM .000 .000 .000 .000 .000 .000 

PE .029 .000 .000 .000 .000 .000 

 

 

 

  




