
BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum objek penelelitian 

 Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di 

bagian selatan pulau sumatera yang berdiri pada tanggal 12 September 1950. Ibukota 

Provinsi Sumatera Selatan adalah Palembang. Pada pendiriannya mencakup daerah 

Jambi, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Dengan berjalannya 

waktu dan kebijakan pemerintah, keempat wilayah yang terakhir disebutkan 

kemudian masing-masing membentuk provinsi tersendiri.1 

 Secara Geografis Provinsi Sumatera Selatan terlatak antara 1 derajat sampai 4 

derajat lintang selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat bujur  timur dengan luas 

daerah seluruhnya 87.017.41 km2. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan 

yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbataran 

dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka 

Belitung dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.2 

 Provinsi Sumatera Selatan secara administratif terdiri dari 17 Kabupaten/Kota 

beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota 

tersebut yaitu: Kab. Ogan Komering Ulu (Ibukota Baturaja), Kab. Ogan Komering 

Ulu Timur (Ibukota Martapura) Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (Ibukota Muara 

                                                           
 1 BPS, Statistik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015, hlm. 1 

 2 http://www.palembang.go.id/37/sejarah-sumatera-selatan (diakses tanggal 12 Juli 2020:jam 

20.00) 

http://www.palembang.go.id/37/sejarah-sumatera-selatan


Dua), Kab. Ogan Komering Ilir (Ibukota Kayu Agung), Kab. Muara Enim (Ibukota 

Muara Enim ), Kab. Lahat (Ibukota Lahat), Kab. Musi Rawas (Ibukota Muara Beliti), 

Kab. Musi Banyuasin (Ibu Kota Sekayu), Kab. Banyuasin (Ibukota Pangkalan Balai), 

Kab. Empat Lawang (Ibukota Tebing Tinggi), Kota Ogan Ilir (Ibukota Indralaya), 

Kota Palembang (Ibukota Palembang), Kota Pagar Alam (Ibukota Pagar Alam), Kota 

Lubuk Linggau (Ibukota Lubuk Linggau), Kota Prabumulih (Ibukota Prabumulih), 

Kab. Pali (Ibukota Talang Ubi) dan Kab. Musi Rawas Utara (Ibukota Rupit).3 

B. Hasil Analisis Data 

 Hasil analisis data pada penelitian ini, pengaruh pendapatan asli daerah 

(PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan diinterpretasikan seperti dibawah ini : 

1) Analisis Deskriptif Variabel 

 Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai 

data setiap variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Objek penelitian berjumlah 77 data yang terdiri dari data cross-section sebanyak 

15 Kabupaten/Kota dan data time series sebanyak 7 tahun. 

 

 

 

 

                                                           
 3 BPS, Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2017, hlm. 3 



Tabel 4.1 

Analisis Deskriptif Variabel PAD, DAU, DAK, Pertumbuhan Ekonomi dan 

Kemiskinan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAD 77 18948549 189584741 76124185.17 42260705.521 

DAU 77 268911890 931158869 539712835.43 163334315.636 

DAK 77 0 292160064 97604785.57 68642849.524 

PDRB 77 1641562 18060420 7268228.45 4264463.618 

KEMISKINAN 77 11700 121400 50972.09 28477.455 

Valid N 

(listwise) 

77     

Sumber : Di olah SPSS 20 

 

Hasil dari tabel 4.1 deskriptif statistik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai minimumnya 18948549 

dan maksimumnya 189584741 dengan standar deviasi 42260705,521 

sedangkan mean atau rata-ratanya menunjukkan 76124185,17, artinya dari 

semua sampel rata-rata pendapatan asli daerahnya adalah76124185,17. 

b) Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan nilai minimumnya 268911890 

dan nilai maksimumnya 931158869 dengan standar deviasi 

163334315,636, sedangkan nilai mean atau rata-ratanya menunjukkan 

539712835,43, artinya dari semua sampel rata-rata dana alokasi umum 

(DAU) adalah 539712835,43. 



c) Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan nilai minimumnya 0 dan nilai 

maksimumnya 292160064 dengan standar deviasi 68642849,524, 

sedangkan nilai mean atau rata-ratanya menunjukkan 97604785,57, artinya 

dari semua sampel rata-rata dana alokasi khususnya adalah 97604785,57. 

d) Pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai minimumnya 1641562 dan nilai 

maksimumnya 18060420 dengan standar deviasi 4264463,618, sedangkan 

nilai mean atau rata-ratanya menunjukkan 7268228,45, artinya dari semua 

sampel rata-rata pertumbuhan ekonominya adalah 7268228,45. 

e) Kemiskinan menunjukkan nilai minimumnya 11700 dan nilai 

maksimumnya 121400 dengan standar deviasi 28477,455, sedangkan nilai 

mean atau rata-ratanya menunjukkan 50972,09, artinya dari semua sampel 

rata-rata pertumbuhan ekonominya adalah 50972,09. 

 

2) Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sehingga jika data 

terdistribusi normal maka bisa di teruskan ke tahap selanjutnya. Uji 

normalitas dapat di lihat dari nilai Asymp Sig (2-tailed) > 0,05 maka dapat 

di simpulkan bahwa residual menyebar normal begitupun sebaliknya 

apabila Asymp Sig (2-tailed) < 0,05 data menyebar tidak normal. Untuk 



menguji bersifat normal atau tidak, peneliti menggunakan analisis 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 77 

Normal Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

1757570.57583440 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .089 

Positive .089 

Negative -.052 

Kolmogorov-Smirnov Z .777 

Asymp. Sig. (2-tailed) .582 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Diolah SPSS 20 

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-

Smirnov di dapat hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,582 dimana 

hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Sehingga dapat di 

simpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi 

normal. 

 

 

 



Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Kemiskinan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 77 

Normal Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

14497.51856874 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .122 

Positive .122 

Negative -.086 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.066 

Asymp. Sig. (2-tailed) .206 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Diolah SPSS 20 

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-

Smirnov di dapat hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,206 dimana 

hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05. Sehingga dapat di 

simpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi 

normal 

 

b. Uji Linieritas 

 Pengujian Lagrange Multiplier merupakah salah satu cara untuk 

menentukan linieritas dengan cara membandingkan nilai c2 hitung dengan 

c2 tabel. Jika nilai c2 hitung < c2 tabel, maka model linier diterima. 



Tabel 4.4 

  Uji Liniearitas  

Model Summary 

 R Square 

Persamaan 1 0,609 

Persamaan 2 0,534 

Sumber : Diolah SPSS 20 

1) Hasil output menunjukkan bahwa nilai R Square pada persamaan 1 

adalah sebesar 0,609. Dengan jumlah n observasi sebanyak 77, maka 

besarnya nilai c2 hitung pada persamaan 1 adalah 77 x 0,609 = 46,893. 

Nilai ini dibandingkan dengan c2 tabel dengan df hitung = 77 – 3 = 74 

dan signifikansi 0,05 di dapat nilai c2 tabel sebesar 95,08. Oleh karena 

nilai c2 hitung (0,609) < nilai c2 tabel (95,08), maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa model yang benar yaitu model linier. 

2) Hasil output menunjukkan bahwa nilai R Square pada persamaan 2 

adalah sebesar 0,534. Dengan jumlah n observasi sebanyak 77, maka 

besarnya nilai c2 hitung pada persamaan 2 adalah 77 x 0,534 = 41,118. 

Nilai ini dibandingkan dengan c2 tabel dengan df hitung = 77 – 3 = 74 

dan signifikansi 0,05 di dapat nilai c2 tabel sebesar 64,00. Oleh karena 

nilai c2 hitung (0,534) < nilai c2 tabel (95,08), maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa model yang benar yaitu model linier. 

 



C. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas merupakan kondisi dimana terjadi korelasi atau 

hubungan yang kuat di antara variabel bebas yang di ikut sertakan dalam 

pembentukkan model regresi linier.  

 Dalam analisi regresi, suatu model harus terbebas dari gejala 

multikolinieritas dan untuk mendeteksi apakah suatu model mengalami 

multikolinieritas yaitu nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10.0. 

berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 20 di peroleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas PDRB (Pertumbuhan Ekonomi)  

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -5704614.235 718266.911  -7.942 .000   

PAD .017 .006 .164 2.998 .004 .776 1.288 

DAU .023 .001 .886 15.836 .000 .743 1.346 

DAK -.008 .003 -.128 -2.297 .024 .749 1.335 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 
 Sumber : Diolah SPSS 20 

 

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.5 diatas, nilai VIF variabel bebas 

PAD (X1) 1,288, DAU (X2) 1,346, dan DAK (X3) 1,325. Dengan begitu 

menunjukkan bahwa semua nilai VIF ketiga variabel < 10,00. Oleh karena itu 



dapat di simpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel bebas 

dalam model regresi. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas Kemiskinan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -28840.008 5924.705  -4.868 .000   

PAD 5.637E-006 .000 .008 .124 .902 .776 1.288 

DAU .000 .000 .923 13.346 .000 .743 1.346 

DAK -7.614E-005 .000 -.184 -2.666 .009 .749 1.335 

a. Dependent Variable: KEMISKINAN 
Sumber : Diolah SPSS 20 

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.6 diatas, nilai VIF variabel bebas 

PAD (X1) 1,288, DAU (X2) 1,346, dan DAK (X3) 1,335. Dengan begitu 

menunjukkan bahwa semua nilai VIF ketiga variabel < 10,00. Oleh karena itu 

dapat di simpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel bebas 

dalam model regresi. 

 

D. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji glejser untuk 

mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas. Jika nilai sig. > 0,05 maka 



dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut 

adalah hasil uji heterokedastisitas: 

Tabel 4.7 

Hasil Heterokedastisitas Glesjer PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 649072.795 428903.976  1.513 .135 

PAD -.002 .003 -.090 -.697 .488 

DAU .001 .001 .202 1.532 .130 

DAK .002 .002 .117 .893 .375 

a. Dependent Variable: Abs_Res 
Sumber : Diolah SPSS 20 

  Dari tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel PAD (X1) 

sebesar 0,488, DAU (X2) sebesar 0,130, dan DAK (X3) sebesar 0,375. Dari 

ketiga nilai variabel bahwa nilainya lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi di dalam penelitian ini.  

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas Glejser Kemiskinan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 10408.116 4041.782  2.575 .012 

PAD 3.703E-005 .000 .154 1.191 .237 

DAU 8.409E-007 .000 .014 .102 .919 

DAK -3.474E-005 .000 -.235 -1.783 .079 

a. Dependent Variable: Abs_Res1 
Sumber : Diolah SPSS 20 

  Dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel PAD (X1) 

sebesar 0,237, DAU (X2) sebesar 0,919, dan DAK (X3) sebesar 0,079. Dari 

ketiga nilai variabel bahwa nilainya lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi di dalam penelitian ini. 

 

3) Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda berguna untuk mengetahui pengaruh PAD, 

DAU, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera 

Selatan. Berikut hasil analisis dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 



Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Pertumbuhan Ekonomi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -5704614.235 718266.911  -7.942 .000 

PAD .017 .006 .164 2.998 .004 

DAU .023 .001 .886 15.836 .000 

DAK -.008 .003 -.128 -2.297 .024 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas di peroleh koefisien regresi masing-

masing variabel dengan bantuan SPSS di peroleh persamaan regresi linier 

berganda dapat di tuliskan sebagai beriku: 

Y1 = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Y1 = -5704614,235 + 0,017X1 + 0,023X2 + 0,008X3+ e 

Hasil analisis regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar -5704614,235 (negatif) artinya, jika variabel PAD 

(X1), DAU (X2) dan DAK (X3) bernilai 0, maka variabel Pertumbuhan 

Ekonomi nilainya adalah sebesar -5704614,235. 

2. Nilai koefisien variabel PAD sebesar 0,017 artinya jika variabel PAD 

(X1) mengalami peningkatan sebesar 1%, dengan asumsi variabel DAU 

(X2), DAK (X3) dan konstanta (a) adalah 0, maka pertumbuhan ekonomi 

Provinsi sumatera selatan akan meningkat sebesar 0,017. Koefisien 



bernilai positif, Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi hubungan positif 

antara variabel PAD dengan pertumbuhan ekonomi. 

3. Nilai koefisien variabel DAU adalah sebesar 0,023, artinya jika DAU 

(X2) mengalami kenaikan sebesar 1% dengan asumsi variabel PAD (X1), 

DAK (X3), dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka pertumbuhan ekonomi 

pada Provinsi sumatera selatan akan meningkat sebesar 0,023. Koefisien 

bernilai positif, Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi hubungan positif 

antara variabel DAU dengan pertumbuhan ekonomi. 

4. Nilai koefisien variabel DAK adalah sebesar -0.008 artinya jika DAK 

(X3) mengalami kenaikan sebesar 1% dengan asumsi variabel PAD (X1), 

DAU (X2), dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka pertumbuhan ekonomi 

pada Provinsi sumatera selatan akan menurun sebesar -0,008. Koefisien 

bernilai negatif, hal tersebut menunjukan bahwa terjadi hubungan negatif 

antara variabel DAK dengan pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.10 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Kemiskinan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -28840.008 5924.705  -4.868 .000 

PAD 5.637E-006 .000 .008 .124 .902 

DAU .000 .000 .923 13.346 .000 

DAK -7.614E-005 .000 -.184 -2.666 .009 

a. Dependent Variable: KEMISKINAN 
Sumber : Diolah SPSS 20 

 Berdasarkan tabel diatas di peroleh koefisien regresi masing-masing 

variabel dengan bantuan SPSS di peroleh persamaan regresi linier berganda 

dapat di tuliskan sebagai beriku: 

Y2 = a + b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Y2 = -28840,008 + b1 5,637+ b2 0,000  + b3 -7,614 + e 

 Hasil analisis regresi linier berganda diatas dapat diartikan sebagai 

berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar -28840,008 (negatif) artinya, jika variabel 

PAD (X1), DAU (X2) dan DAK (X3) bernilai 0 (nol), maka variabel 

kemiskinan nilainya adalah sebesar -28840,008. 

2. Nilai koefisien variabel PAD sebesar 5,637 artinya jika variabel PAD 

(X1) mengalami peningkatan sebesar 1%, dengan asumsi variabel 

DAU (X2), DAK (X3) dan konstanta (a) adalah 0, maka Kemiskinan 



Provinsi sumatera selatan akan menurun sebesar 5,637. Koefisien 

bernilai positif, Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi hubungan 

positif antara variabel PAD dengan kemiskinan. 

3. Nilai koefisien variabel DAU adalah sebesar 0,000, artinya jika DAU 

(X2) mengalami kenaikan sebesar 1% dengan asumsi variabel PAD 

(X1), DAK (X3), dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka pertumbuhan 

ekonomi pada Provinsi sumatera selatan akan meningkat sebesar 

0,000. Koefisien bernilai positif, Hal tersebut menunjukan bahwa 

terjadi hubungan positif antara variabel DAU dengan Kemiskinan. 

4. Nilai koefisien variabel DAK adalah sebesar -0.008 artinya jika DAK 

(X3) mengalami kenaikan sebesar 1% dengan asumsi variabel PAD 

(X1), DAU (X3), dan konstanta (a) adalah 0 (nol), maka pertumbuhan 

ekonomi pada Provinsi sumatera selatan akan menurun sebesar -0,008. 

Koefisien bernilai negatif, hal tersebut menunjukan bahwa terjadi 

hubungan negatif antara variabel DAK dengan Kemiskinan. 

 

4) Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

  Uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial variabel bebas 

terhadap variabel terikat dalam regresi linier berganda. Apabila thitung > ttabel 

dan nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima, variabel bebas secara 



parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. Nilai t tabel yang didapat 

berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

n  = jumlah observasi 

k  = jumlah variabel penelitian 

df = n – k – 1  

df = 77 – 3 – 1 = 73 

 Nilai signifikan yang digunakan adalah 5% (karena dua sisi, jadi 

signifikansinya 0,025) maka, nilai ttabel = 1,993. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji T Pertumbuhan Ekonomi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -5704614.235 718266.911  -7.942 .000 

PAD .017 .006 .164 2.998 .004 

DAU .023 .001 .886 15.836 .000 

DAK -.008 .003 -.128 -2.297 .024 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis di tolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 



2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis di terima (koefisien regresi 

signifikan). Berarti secara parsial variabel independen mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. 

 Beradasarkan tabel 4.11 diatas, yaitu hasil uji t adalah sebagai berikut: 

1. Pada variabel PAD (X1), nilai thitung sebesar 2,998. Artinya thitung > ttabel 

1,993 dan nilai signifikan 0,004 < 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa 

hipotesis diterima, variabel bebas PAD berhubungan linier dan secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.                  

2. Pada variabel DAU (X2), nilai thitung sebesar 15,836 Artinya thitung > ttabel 

1,993 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa 

hipotesis diterima, variabel bebas DAU berhubungan linier dan secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

3. Pada variabel DAK (X3), nilai thitung sebesar -2,297. Artinya thitung < ttabel 

1,993 dan signifikan 0,024 > 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa 

hipotesis diterima, variabel bebas DAK secara parsial berhubungan linear 

dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

 



Tabel 4.12 

Hasil Uji T Kemiskinan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -28840.008 5924.705  -4.868 .000 

PAD 5.637E-006 .000 .008 .124 .902 

DAU .000 .000 .923 13.346 .000 

DAK -7.614E-005 .000 -.184 -2.666 .009 

a. Dependent Variable: KEMISKINAN 

 

 Beradasarkan tabel 4.12 diatas, yaitu hasil uji t adalah sebagai berikut: 

1. Pada variabel PAD (X1), nilai t hitung sebesar 0,124. Artinya thitung < ttabel 

1,993 dan nilai signifikan 0,902 > 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa 

hipotesis ditolak, variabel bebas PAD secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap Kemiskinan.                  

2. Pada variabel DAU (X2), nilai t hitung sebesar 13,346 Artinya thitung > ttabel 

1,993 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa 

hipotesis diterima, variabel bebas DAU berhubungan linear serta secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan. 

3. Pada variabel DAK (X3), nilai thitung sebesar -2.666. Artinya thitung < ttabel 

1,993 dan signifikansi 0,009 < 0,05 maka dapat di simpulkan bahwa 

hipotesis diterima, variabel bebas DAK berhubungan linier serta secara 

parsial berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan 



2. Uji F  (Simultan) 

 Uji F (simultan) di gunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Jika F hitung > F tabel 

dengan signifikan < 0,05 maka dapat dinyatakan variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat secara simultan dan begitupun sebaliknya 

jika F hitung < F tabel dapat dinyatakan variabel bebas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat secara simultan. Hasil uji F (simultan) 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji F (Simultan) PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
1147341267

317583.000 

3 3824470891

05861.250 

118.920 .000b 

Residual 
2347681290

06953.780 

73 3216001767

218.545 

  

Total 
1382109396

324537.000 

76    

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 
b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU 

Sumber : Data diolah peneliti, 2020 

 Besarnya nilai F tabel dengan ketentuan α = 0,05, dan F tabel = f (k; n-k), 

F= (3;77-3), F tabel = (3;74) = 2,73. Berdasarkan tabel diatas di ketahui nilai F 

hitung sebesar 118.920, maka Fhitung > Ftabel (118.920 > 2,73), dengan nilai 



signifikan 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh 

signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji F (Simultan) Kemiskinan 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
4565984215

0.885 

3 1521994738

3.628 

69.556 .000b 

Residual 
1597353139

3.479 

73 218815498.5

41 

  

Total 
6163337354

4.364 

76    

a. Dependent Variable: KEMISKINAN 

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU 
Sumber : Data diolah peneliti, 2020 

 Besarnya nilai F tabel dengan ketentuan α = 0,05, dan F tabel = f (k; n-k), 

F= (3;77-3), F tabel = (3;74) = 2,73. Berdasarkan tabel diatas di ketahui nilai F 

hitung sebesar 69,556 maka Fhitung > Ftabel (69,556 > 2,73), dengan nilai signifikan 

0,000 < 0,05 sehingga hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan 

secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

 

 

 

 



3. Koefisien Determinasi (R2) 

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji R dan R Square PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .911a .830 .823 1793321.434 

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU 
          Sumber : Data diolah peneliti, 2020 

  Berdasarkan tabel 4.15 diatas model summary menunjukkan bahwa 

besarnya R2 adalah 0,830. Hal ini berarti besarnya pengaruh variabel bebas 

(PAD, DAU, DAK) terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Ekonomi) adalah 

sebesar 83%. sedangkan sisanya 17% di jelaskan oleh variabel lain di luar 

model regresi. 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji R dan R square Kemiskinan 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .861a .741 .730 14792.414 

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU 
           Sumber : Data diolah peneliti, 2020 

  Berdasarkan tabel 4.16 diatas model summary menunjukkan bahwa 

besarnya R2 adalah 0,741. Hal ini berarti besarnya pengaruh variabel bebas 



(PAD, DAU, DAK) terhadap variabel terikat (Kemiskinan) adalah sebesar 

74,1%. sedangkan sisanya 25,9% di jelaskan oleh variabel lain di luar model 

regresi. 

 

5) Pembahasan dan Hasil Penelitian 

 Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan 

yang terdapat dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan 

menggunakan program  SPSS 20. Teknik tersebut digunakan untuk melihat 

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

Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 

kemiskinan. Pembahasan akan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Uji Hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan 

  Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t hitung Pendapatan 

Asli Daerah (thitung > ttabel), yaitu 2,998  > 1,993 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho1 

ditolak dan Ha1 diterima, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai 

dengan hipotesis awal bahwa variabel PAD berpengaruh dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. 



 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Made Nopiani (2016) yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan asli daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi.4 

 Hal ini menunjukan bahwa PAD merupakan hal yang penting 

bagi suatu daerah, pendapatan daerah menjadi gambaran terhadap sukses 

atau tidaknya daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi yang 

tersedia di daerah tersebut, di sumatera selatan sektor pajak masih 

menjadi penyumbang PAD terbesar saat ini, dan pengelolaan sektor-

sektor lain juga terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukan 

bahwa PAD menjadi instrumen yang dapat meningkatkan ekonomi 

sumsel, semakin baik pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada 

semakin baik pula pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi. 

 

2) Uji Hipotesis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan 

 Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t hitung Dana Alokasi 

Umum (DAU) (thitung > ttabel), yaitu 15,836 > 1,993 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho2 

ditolak dan Ha2 diterima, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

                                                           
 4 Ni Made Nopian, dkk, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja 

Modan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan GaneshaVol. 4 

Tahun 2016 



bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai 

dengan hipotesis awal bahwa variabel DAU berpengaruh dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Endrawati (2010) yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dan berhubungan positif dari Dana Alokasi 

Umum terhadap pertumbuhan ekonomi.5 

 Hal ini menunjukan bahwa DAU merupakan hal yang penting 

bagi suatu daerah, karena DAU menjadi penopang dalam pembiayaan 

kegiatan operasional dan belanja daerah, dengan meningkatnya DAU 

kontribusi belanja pembangunan akan meningkat dan menarik investor 

untuk dapat berinvestasi di sumatera selatan, sehingga memperluas basis 

kegiatan ekonomi di berbagai sektor, hal tersebut mampu memberikan 

efek positif terhadap proses desentralisasi yang sedang di laksanakan oleh 

Provinsi sumatera selatan saat ini, sehingga DAU secara fungsi mampu 

memberikan dukungan di dalam proses peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi sumatera selatan. 

 

                                                           
 5 I  Putu Irvan dan Ni Luh Karmini, Pengaruh Pengaruh Asli Daerah dan Dana Perimbangan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, E-Jurnal EP 

Uhud Vol. 5 No. 3 Tahun 2016 



3) Uji Hipotesis Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan 

 Dari tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai t hitung Dana Alokasi 

Khusus (DAK) = (thitung < ttabel), yaitu -2.297 < 1,993 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,024 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho3 

ditolak dan Ha3 diterima, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis 

awal bahwa variabel DAK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Sumatera Selatan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Andri Widianto dan Erni Unggul Sedya (2014), yang 

menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi.6 

 Hal ini disebabkan karena terdapat lima bidang pada tiga 

kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang dana alokasi khusus fisiknya 

tidak bisa disalurkan karena tidak memenuhi persyaratan. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJBP) 

Provinsi Sumatera Selatan, Sudarso yang dikutip dari www.sripoku.com 

pada tanggal 13 Juli 2019 bahwa “Kemungkinan sampai akhir tahun tak 

                                                           
 6 Andri widianto, dkk Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja 

Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat kemiskinan, E-jurnal EP Politeknik Harapan 

Bersama vol.2 No.10 Tahun 2014 

http://www.sripoku.com/


bisa disalurkan. Kendala pada penyaluran DAK ini semua kembali pada 

kualitas proposal yang perlu ditingkatkan. Karena seringkali Pemda 

mengajukan proposal untuk memperoleh DAK Fisik tapi mereka sendiri 

belum siap. Untuk itu tolong proposalnya yang benar-benar sudah siap, 

karena faktanya banyak yang belum siap sehingga proses tendernya 

terkendala.” 

 Adapun lima bidang pada DAK Fisik yang tidak dapat 

disalurkan tersebut yaitu Kabupaten Ogan Ilir di bidang Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Kabupaten Musi Rawas Utara pada bidang 

pariwisata, dan Kota Pagar Alam terdapat tiga bidang yaitu pendidikan, 

pariwisata dan pengembangan pasar. Hal tersebut menyebabkan dana 

alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4) Uji Hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan 

 Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai t hitung Pendapatan 

Asli Daerah (thitung < ttabel), yaitu 0,124 < 1,993 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,902  > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho4 diterima dan 

Ha4 ditolak, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara 

parsial variabel pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap 

kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa variabel 

PAD berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. 



 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh I Made Anom Iswara (2013) yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dari Pendapatan asli daerah (PAD) 

terhadap Kemiskinan.7 

 Sesuai dengan semangat desentralisasi untuk meningkatkan 

kemandirian daerah melalui kemandirian fiskal, pemerintah daerah harus 

lebih fokus dalam menggali sumber-sumber kekayaan daerah guna untuk 

meningkatkan PAD. Hal ini dikarenakan PAD dalam prosesnya sebagai 

pendapatan suatu daerah akan menjadi dana pemerintah dalam melakukan 

pembangunan suatu daerah melalui belanja daerah guna mencapai tujan 

kesejahteraan. Pengalokasian PAD untuk melakukan belanja modal seperti 

pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan dan pengembangan 

potensi wilayah sehingga komponen-komponen untuk peningkatan 

kesejahteraan belum mampu ditingkatkan. Dalam hal ini PAD yang 

diperoleh oleh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan belum tepat 

sasaran untuk tujuan pembangunan kesejahteraan.  

 

 

 

                                                           
 7 I Made Anom Iswara dan I Gusti Bagus Indrajaya, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi BALI 

Tahun 2006 – 2011” E-Jurnal EP Unud Vol. 3 No. 11 Tahun 2014 



5) Uji Hipotesis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan 

 Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai t hitung Dana Alokasi 

Umum (DAU) (thitung > ttabel), yaitu 13.346 > 1,993 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho5 

ditolak dan Ha5 diterima, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan 

hipotesis awal bahwa variabel DAU berpengaruh dan signifikan terhadap 

Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Jl Gunung Pangilun (2016) yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum 

terhadap kemiskinan.8 

 Hal ini menunjukan bahwa DAU merupakan hal yang penting 

bagi suatu daerah, karena DAU menjadi penopang dalam pembiayaan 

kegiatan operasional dan belanja daerah, dengan meningkatnya DAU 

maka kontribusi terhadap belanja pembangunan akan meningkat dan 

menarik investor untuk dapat berinvestasi di sumatera selatan, sehingga 

memperluas basis kegiatan ekonomi di berbagai sektor, hal tersebut 

                                                           
 8 Jl Gunung Pangilun No,“Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemiskinan Dengan pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel 

Intervening” Journal of Economic and Economic Education Vol. 4 No. 2 Tahun 2016 



mampu memberikan efek positif terhadap proses desentralisasi yang 

sedang di laksanakan dan menjadi stimulus dalam peningkatan 

pertumbuhan ekonomi Provinsi saat ini. Alokasi DAU secara tepat 

terbukti memberikan kebermanfaatan yang besar dalam peningkatan 

kualitas sarana prasarana dan infrastruktur di daerah, yang tentunya 

memberi efek peningkatan kualitas hidup dan terjadinya penurunan 

tingkat kemiskinan secara agregat.  

 

6) Uji Hipotesis Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi 

Sumatera Selatan  

 Dari tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai t hitung Dana Alokasi 

Khusus (DAK) = (thitung < ttabel), yaitu -2.297 < 1,993 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,009 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ho6 

ditolak dan Ha6 diterima, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 

negatif terhadap kemiskinan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal 

bahwa variabel DAK berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi I.S Paulus, dan Daisy S.M (2019) yang menyatakan 



bahwa. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap 

kemiskinan.9 

 Hal ini menunjukan bahwa DAK harus menjadi penopang dalam 

pembiayaan kegiatan operasional dan belanja daerah, dengan 

meningkatnya DAK maka kontribusi terhadap belanja pembangunan akan 

meningkat dan menarik investor untuk dapat berinvestasi di sumatera 

selatan, sehingga memperluas basis kegiatan ekonomi dan meningkatkan 

kualitas di berbagai sektor, hal tersebut mampu memberikan efek positif 

terhadap proses penyelenggaraan program prioritas nasional di Provinsi 

saat ini. Alokasi DAK perlu terus di kontrol dan harus dilakukan secara 

tepat, agar tujuan dari pengalokasian dana tersebut dapat tercapai. Hal 

tersebut sangatlah penting, melihat adanya kebermanfaatan yang besar 

dalam peningkatan kualitas sarana prasarana dan infrastruktur fisik di 

daerah, yang tentunya akan memberi efek peningkatan kualitas hidup dan 

terjadinya penurunan tingkat kemiskinan secara agregat.  

 

                                                           
 9 Dewi I.S Paulus,Rosalina A.M Koleangan dan Daisy S.M, “Pengaruh PAD, DAU, Dan 

DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah di Kota Bitung” Jurnal Pembangunan Ekonomi 

Dan Keuangan Daerah Vol. 19 No. 2 Tahun 2019 


