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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang sejenis juga pernah dilakukan oleh Utami, (2013) 

dengan judul Pengaruh Tenaga Kerja, Upah Minimum Regional (UMR), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB perkapita Kabupaten/Kota di 

Kawasan Kedungsepir (Kendal Demak Ungaran Semarang Grobogan Salatiga) 

dengan teknik analisis data linier berganda dengan metode General Least Square 

(GLS). Dari hasil penelitian menunjukan bahwa semua variabel independen 

dalam model regresi yaitu tenaga kerja upah minimum regional, pendapatan asli 

daerah secara bersama-bersama mempengaruhi variabel dependen PDRB 

perkapita Kabupaten/Kota di kawasan Kedungsepur. 

Alfiyanto, (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga 

Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Grobogan Tahun 1990-2012 dengan 

teknik analisis data linier berganda dengan metode Ordinary Least Squares 

(OLS). Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa semua variabel 

independen dalam model regresi yaitu jumlah penduduk, tenaga kerja, tingkat 

pendidikan, dan pengeluaran pemerintah secara keseluruhan berpengaruh 

signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten 

Gorontalo tahun 1990-2012. 

Silalahi, (2011) dengan judul Analisis pengaruh variabel kependudukan 

terhadap PDRB harga konstan di kabupaten Jepara (1986-2008) dengan teknik 



7 

 

analisis data regresi berganda. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

pertumbuhan penduduk (X1), Rasio ketergantungan (X2), dan Pendapatan asli 

daerah (PAD) (X3) berpengaruh signifikan terhadap PDRB harga konstan 

sedangkan untuk Migrasi keluar (X4) tidak berpengaruh signifikan PDRB harga 

konstan di kabupaten Jepara selama periode 1986-2008. 

Putri, (2015) dengan judul Analaisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), dana alokasi umum (DAU) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. dengan teknik analis data regresi 

berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan inflasi 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah. Sedangkan PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 

Suryono, (2010) dengan judul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Tingkat Investasi dam Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah dengan 

teknik analisis data regresi berganda. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa variabel pendapatan asli daerah, tingkat investasi, dan tenaga kerja 

berpengaruh terhadap PDRB Jawa Tengah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek 

penelitian. Penelitian terdahulu kebanyakan dilakukan diluar Kota Pasuruan 

sedangkan penelitian kali ini dilakukan di Kota Pasuruan pada tahun 1993 

sampai 2015. 
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B. Landasan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembanguan Ekonomi 

Walaupun kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk 

mempertinggi kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya, kegiatan 

pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai sebagian dari keseluruan 

usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan 

ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan 

kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, 

sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha 

pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Berdasarkan pembahasan 

diatas maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan 

sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk 

suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). 

Beberapa ahli ekonomi membedakan pengertian pembangunan ekonomi 

dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah peningkatan 

pendapatan perkapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP pada suatu 

tahun tertentu adalah melebihi dari tingkat pertambahan penduduk, atau 

perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi oleh 

perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada 

umumnya masih bercorak tradisional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi 

diartikan sebagai kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan 

itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertambahan penduduk, atau 
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apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak (Sukirno, 

1985). 

Pengertian pendapatan nasional menurut harga berlaku dan pendapatan 

nasional riil. Pengertian yang pertama adalah untuk pendapatan nasional yang 

dihitung menurut harga-harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, 

dan pengertian kedua adalah untuk pendapatan nasional yang dihitung 

menurut harga tetap. Pendapatan nasional riil ditentukan dengan cara 

mendeflasikan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku, yaitu 

menilainya kembali berdasarkan kepada harga-harga pada tahun dasar 

perbandingan (tahun dasar atau base year) (Sukirno, 1985).  

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf 

hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya 

pendapatan riil perkapita. Jadi tujuan pembangunan pembangunan ekonomi 

disamping untuk menaikkan pendapatan nasional riil juga untuk 

meningkatkan produktivitasnya (Irawan & Suparmoko, 2002). 

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu 

masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Disamping itu kesejahteraan 

penduduk akan bertambah pula karena pembangunan ekonomi tersebut 

menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. 

Pembangunan atau perkembangan ekonomi menunjukkan perubahan-

perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor 

perekonomian disamping output (Irawan & Suparmoko, 2002) 
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Jadi pada umumnya perkembangan atau pembangunan selalu disertai 

dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan 

pembangunan. Tetapi pada tingkat-tingkat permulaan, pembangunan 

ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan dan sebaliknya (Irawan & 

Suparmoko, 2002). 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan hasil produksi yang 

dihasilkan oleh berbagai unit usaha ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh 

suatu daerah otonom. Sedangkan menurut BPS PDRB merupakan total nilai 

tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dan jasa dalam suatu daerah, 

yang dicerminkan dari jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan 

total nilai produksi atau pendapatan yang dianggap sesuai dengan harga 

berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 

merupakan total nilai produksi atau pendapatan yang dianggap sesuai atas 

dasar harga tetap yang digunakan dalam satu tahun. PDRB memiliki beberapa 

kegunaan bagi daerah otonom bersangkutan, kegunaan tersebut diantaranya 

adalah:  

a. Menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat 

menghasilkan obagi suatu daerah atau provinsi. 

b. Menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh 

seluruh penduduk suatu region atau provinsi. 
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c. Digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan dari tahun ketahun.  

PDRB berguna sebagai ukuran hitung untuk perhitungan pertumbuhan 

perekonomian suatu daerah, dan PDB untuk negara. Pertumbuhan ekonomi 

juga dapat diartikan sebagai peoses kenaikan output dalam jangka panjang. 

Dalam kemampuan suatu negara ataupun daerah menyediakan jenis barang-

barang ekonomi pada penduduknya, juga dapat dilihat berdasarkan 

pertumbuhan ekonomi negara ataupun daerah tersebut (Sukirno, 1985).  

PDRB atas dasar harga konstan dianggap lebih baik untuk menghitung 

pertumbuhan perekonomian suatu daerah dikarenakan perkembangan laju 

PDRB harga konstan dianggap lebih riil tanpa melihat laju inflasi suatu 

daerah (Sukirno, 1985). 

3. Jumlah Penduduk  

Lambatnya proses pembangunan suatu daerah dapat disebabkan oleh 

tingginya angka pertumbuhan penduduk, hal ini seringkali terjadi di negara 

berkembang seperti Indonesia. Untuk menurunkan angka kelahiran (fertilitas) 

indonesia menggunakan program Keluarga Berencana (KB). Dengan adanya 

program tersebut diharapkan mampu mengurangi tingginya pertumbuhan 

penduduk suatu daerah (Mulyadi, 2008). 

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang 

nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas 

ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Sebaliknya, fekunditas 
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merupakan potensi fisik untuk melahirkan anak. Jadi merupakan lawan arti 

kata sterilisasi (Mulyadi, 2008). 

Tinggi rendahnya tingkat fertilitas dapat menggambarkan kecepatan 

pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara. Ukuran-ukuran fertilitas 

yang penting untuk diuraikan, antara lain angka kelahiran kasar (Crude Birth 

Rate/CBR), angka kelahiran menurut kelompok umur (Age Specific Fertility 

Rate/ASFR) dan angka kelahiran total (Total fertility Rate/TFR) (Mulyadi, 

2008). 

Angka kelahiran kasar adalah angka yang menggambarkan banyaknya 

bayi yang lahir pada tahun tertentu untuk tiap seribu penduduk. 

CBR = 
𝑩𝒙𝑲

𝑷
 

Diamana : 

B : banyaknya kelahiran selama 1 tahun 

P : banyaknya penduduk pada pertengahan tahun 

K : bilangan konstan, biasanya 1000 

Angka kelahiran menurut kelompok umur adalah angka yang 

menggambarkan banyaknya kelahiran tiap seribu wanita pada kelompok 

umur tertentu. 

ASFRi = 
𝑩𝒊𝒙𝒌

𝑷𝒊
𝒇  

Dimana:  

bi : banyaknya kelahiran di dlam kelompok umur i selama 1 tahun. 

𝑷𝒊
𝒇
 : banyaknya wanita kelompok umur i pada pertengahan tahun. 
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K : bilangan konstan, biasanya 1000 

Angka kelahiran menurut kelompok umur memperbaiki kekurangan pada 

angka kelahiran kasar, di mana pengukuran dilakukan terbatas pada wanita 

usia subur yaitu wanita usia 15-49 tahun saja. Sedangkan angka kelahiran 

kasar pengukuran dilakukan melalui banyaknya atau semua penduduk tanpa 

mempedulikan apakah penduduk tersebut merupakan orang yang punya 

potensi untuk melahirkan atau tidak sterilisasi (Mulyadi, 2008). 

Angka kelahiran total adalah angka yang menunjukkan rata-rata 

benyaknya anak yang dimiliki oleh seorang wanita selama usia suburnya 

yaitu 15-49 tahun. Dengan kata lain, angka kelahiran total (TFR) merupakan 

penjumlahan dari angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) dan 

dikalikan dengan 5 (apabila digunakan pengelompokan umur lima tahunan). 

Angka kelahiran menurut kelompok umur (ASRF) dan angka kelahiran total 

(TFR) inilah yang digunakan untuk membuat proyeksi penduduk dimasa 

yang akan datang, karena keduanya telah memperhitungkan perbedaan 

kemampuan melahirkan menurut umur (Adioetomo, 1990). 

TFR = 𝟓 ∑ 𝑨𝑺𝑭𝑹𝒊𝟕
𝒊=𝟏  

Dimana: 

ASFR : angka kelahiran menurut kelompok umur. 

i  : kelompok umur 5 tahunan (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-

44, dan 45-49 tahun).  

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 

Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 
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berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS, 2016). 

Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun penghambat 

pembangunan, namun lebih condong sebagai penghambat pembangunan. 

Hal tersebut dikarenakan besarnya jumlah penduduk menjadi masalah 

penduduk. Masalah penduduk adalah masalah pertambahan jumlah penduduk 

yang sangat besar sekali di negara-negara berkembang. Hal ini menimbulkan 

beberapa masalah kepada usaha-usaha pembangunan karena, di satu pihak 

pertambahan penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan perkembangan 

jumlah tenaga kerja yang hampir sama cepatnya. (Sukirno, 1985) 

Perkembangan penduduk dunia yang besar disebabkan oleh dua faktor. 

Yang pertama adalah jumlah penduduk yang sudah terlalu banyak. Faktor 

kedua adalah tingkat pertambahan penduduk yang relatif pesat. 

Perkembangan penduduk yang sangat pesat di negara-negara berkembang 

disebabkan oleh berlakunya proses penurunan tingkat kematian yang tidak 

diikuti oleh penurunan dalam tingkat kelahiran. Perkembangan penduduk 

yang semakin bertambah cepat dan jumlah yang sangat besar menimbulkan 

beberapa masalah baru yang sangat serius di negara-negara berkembang. 

Masalah tersebut adalah: 

a. Masalah struktur penduduk yang berat sebelah kepada penduduk yang 

dibawah umur (di bawah 15 tahun) 

b. Masalah pengangguran yang dihadapi telah menjadi bertambah serius  

c. Proses urbanisasi dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota menjadi 

bertambah besar.  
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Masing-masing  masalah ini menimbulkan keadaan yang mempersulit 

usaha negara berkembang ataupun suatu daerah untuk mempercepat proses 

pembangunan ekonomi. Tingkat perkembangan penduduk yang semakin 

cepat di negara-negara berkembang menyebabkan proporsi penduduk yang 

belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga 

menjadi besar sehingga semakin meningkatkan beban tanggungan keluarga 

(Sukirno, 1985). 

Jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita, 

standar kehidupan, pembangunan pertaniaan, lapangan kerja, tenaga buruh 

maupun dalam hal pembentukan modal yang pada akhirnya penambahan 

jumlah penduduk yang pesat dapat memberikan efek negatif terhadap 

kemiskinan (Sukirno, 1985).  

Jumlah penduduk yang besar berdampak langsung terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) berupa tersedianya tenaga kerja yang 

sangat diperlukan dalam pelaksanaan proses produksi, akan tetapi kuantitas 

penduduk tersebut juga memicu munculnya permasalahan yang berdampak 

terhadap pembangunan ekonomi seperti pesatnya pertumbuhan penduduk 

yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi menyebabkan tingginya 

beban pembangunan berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang dan 

papan (Sukirno, 1985).  

Sebagai akibat dari pertambahan jumlah penduduk yang begitu cepat akan 

mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk 
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dengan alam sebagai bahan baku primer produksi maupun fasilitas kehidupan 

yang tersedia (Sukirno,1985). 

Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, satu dari 

segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi penawaran 

bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu perkembangan penduduk yang 

cepat tidaklah selalu menjadi penghambat bagi jalannya pembangunan 

ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk 

menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan (Irawan & 

Suparmoko, 2002) 

Bagi negara-negara yang sednag berkembang, perkembangan penduduk 

yang cepat akan menghambat perkembangan ekonomi. Jumlah penduduk 

juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat kesulitan dalam 

lapangan penyediaan pekerjaan. Kalau penduduk itu dapat memperoleh 

pekerjaan, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan bangsanya. Tetapi 

kalau mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan, yang berarti menganggur, 

maka justru akan menekan standar hidup bangsanya menjadi lebih rendah 

(Irawan & Suparmoko, 2002). 

4. Pendapatan asli daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi karena berfungsi sebagai dana untuk keperluan 

daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun 

pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba 

usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. 
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Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung 

keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber 

pendapatan asli daerah itu sendiri (Baihaqi, 2011). 

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah 

maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB), apabila suatu 

daerah memiliki pedapatan asli daerah yang rendah maka akan menurunkan 

pertumbuhan ekonomi. Secara teori pendapatan asli daerah didapatkan dari 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. Semakin besar pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 

maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan (Putri, 2015). 

Semakin kecil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah maka akan menurunkan 

pendapatan asli daerah di sutau daerah. Hal ini disebabkan adanya komponen 

didalam pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan indikator dari PDRB 

yang akan meningkatkan laju pertumbuhan PDRB (Putri, 2015). 

Pengelolaan dan analisa PAD suatu daerah maka dapat digunakan alat 

analisis dengan rumus sebagai berikut: 

Analisis kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 

X=
𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐥𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 (𝐏𝐀𝐃)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
 x 100% 

Analisis diatas digunakan untuk mengukur tingkat kontribusi PAD 

terhadap pendapatan Daerah. Sedangkan Analisis Kontribusi Komponen 
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PAD terhadap PAD di suatu Daerah dilakukan untuk mengukur besarnya 

tingkat kontribusi komponen PAD terhadap PAD, dengan rumus : 

X=
𝐏𝐲

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
 x 100% 

Keterangan : 

X : jumlah kontribusi yang diberikan 

Py : Jumlah penerimaan dari sektor pajak daerah atau retribusi daerah 

atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau lain-lain PAD 

yang sah. 

Analisis pertumbuhan PAD dan pendapatan daerah di suatu daerah. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan PAD dalam 

periode 5 tahun penelitian, yaitu 2005-2008. Dengan rumus: 

G =
𝐏𝐀𝐃(𝐭)−𝐏𝐀𝐃(𝐭−𝟏)

𝐏𝐀𝐃(𝐭−𝟏)
 x 100% 

Keterangan : 

G  : Tingkat pertumbuhan PAD 

PAD(t)  : Jumlah Pad tahun sekarang 

PAD(t-1) : Jumlah PAD tahun sebelumnya 

Berdasarkan penjelasan undang-undang republik Indonesia nomor 33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah 

yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan asli 

daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada 
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daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai perwujudan asas desentralisasi (Baihaqi, 2011). 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang menunjukkan kemampuan 

suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai 

kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan 

sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam 

memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai 

tugas-tugas dan tanggung jawabnya (Sutrisno, 1984). Menurut pasal 6 

Undang-undang No. 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah berasal dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan  dan penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang 

sah. 

Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah 

untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi 

sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis 

perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (Variabel 

kelembagaan), dan yang tidak dapat dikendalikan (Variabel ekonomi) yang 

dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD (Halim, 

2004). 

Beberapa variabel yang perlu di analisa untuk mengetahui potensi sumber-

sumber PADadalah kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan atau 

ekstenfikasi dan intenfikasi penerimaan PAD, perkembangan PDRB, dan 

pertumbuhan penduduk. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang 
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berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan 

daerah secara berkesinambungan sering dengan perkembangan 

perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan 

keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu (Halim, 2004). 

Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang 

pendapatan asli daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pajak Daerah 

Pajak daeah, yang selanjutnya yang disebut pajak, adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 pajak daerah yang 

selanjutnya disebut pajak yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, 

yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. Dari berbagai pernyataan diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pembayaran dari rakyat kepada 

pemerintah tanpa imbalan secara langsung. 

Berdasarkan kewenangan memungutnya pajak digolongkan menjadi 

dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pengertian pajak daerah adalah 

sama dengan pajak negara, perbedaannya terletak pada: 
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1) Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (dalam hal 

ini Direktorat Jendral Pajak) 

2) Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah 

atau pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahan 

kepada darah menurut Sutrisno dalam (Suryono, 2010) 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah Pajak 

negara yang diberikan kepada daerah untuk dipungut, menurut pearturan 

perundangan pajak daerah berfungsi sebagai dana untuk membiayai 

pengeluaran daerah sebagai badan hujum publik. 

b. Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Berdasarkan peraturan No. 66 tahun 2002 tentang retribusi daerah pasal 

satu menyebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan 

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada 

dasarnya dapat puladisediakan oleh sektor swasta. 

Menurut undang-undang  No.34 tahun 2000 retribusi daerah yang 

selanjutnya disebut retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan 

(Suryono, 2010). 
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Berdasarkan pasal 1 undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak 

dan retribusi daerah, tretribusi merupakan pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan atau badan. 

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan   

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan adalah pendapatan 

daerah yang berasal  dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan (Baihaqi, 2011). Suber pendapatan asli 

daerah yang ktiga yaitu laba dari perusahaan daerah. Karena berbentuk 

perusahaan maka prinsip pengelolaannya berdasarkan atas asas-asas 

ekonomi perusahaan. Dengan demikian perusahaan harus mencari 

keuntungan dan selanjutnya sebagian dari keuntungan tersebut diserahkan 

ke kas daerah. Fungsi pokok dari perusahaan daerah adalah: 

1) Sebagai dinamisator daerah, yang berarti perusahaan daerah harus 

mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian 

daerah. 

2) Sebagai penghasil pendapatan daerah yang berarti harus mampu 

memberikan ekonomis shingga terjadi keuntungan yang dapat 

diserahkan ke kas daerah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perusahaan daerah merupakan salah 

satu komponen yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pendapatan daerah. Sifat utama perusahaan daerah berorientasi pada 

keuntungan, dapat memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan 
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umum atau dengan kata lain perusahaan daerah menjalankan ganda yang 

harus terjamin keseimbangannya yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomis. 

Artinya pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan 

seiring dengan pemenuhan fungsi ekonomi sebagai badan hukum yang 

bertujuan mendapatkan laba. Sedangkan lapangan hasil perusahaan daerah 

sebagian dari perusahaan daerah yang bergerak di bidang produksi jasa 

dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

d. Penerimaan dari dinas dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 lain-lain pendapatan 

daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan 

dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain 

pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Lain-lain pendapatan bertujuan 

memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain 

pendapatan. 

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Lain-lain 

pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak 

termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.  

5. Hubungan antar variabel independen dan dependen 

a. Hubungan antara jumlah penduduk dengan PDRB 

Hubungan antara jumlah penduduk dengan PDRB dapat berpengaruh 

positif maupun negatif. Jumlah penduduk dapat berpengaruh positif ketika 

jumlah penduduk yang besar berdampak langsung terhadap Produk 
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Domestik Regional Bruto (PDRB) berupa tersedianya tenaga kerja yang 

sangat diperlukan dalam pelaksanaan proses produksi. Namun dapat 

berpengaruh negatif ketika kuantitas penduduk tersebut memicu 

permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan ekonomi seperti 

pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan 

kemampuan produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan 

berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang dan papan (Sukirno, 1985). 

Bagi negara-negara yang sednag berkembang, perkembangan 

penduduk yang cepat akan menghambat perkembangan ekonomi. Jumlah 

penduduk juga berfungsi sebagai tenaga kerja, maka akan terdapat 

kesulitan dalam lapangan penyediaan pekerjaan. Kalau penduduk itu dapat 

memperoleh pekerjaan, maka hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan 

bangsanya. Tetapi kalau mereka tidak dapat memperoleh pekerjaan, yang 

berarti menganggur, maka justru akan menekan standar hidup bangsanya 

menjadi lebih rendah (Irawan & Suparmoko, 2002). 

b. Hubungan antara pendapatan asli daerah dengan PDRB 

Pendapatan asli daerah (PAD) dianggap berpengaruh terhadap PDRB 

karena berfungsi sebagai dana keperluan daerah yang bersangkutan dalam 

membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas 

pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-

lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diartikan 

sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada 



25 

 

umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu 

sendiri (Baihaqi, 2011). 

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator dalam 

mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin besar pendapatan 

asli daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB), 

apabila suatu daerah memiliki pedapatan asli daerah yang rendah maka 

akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Secara teori pendapatan asli 

daerah didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 

milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin besar 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah maka pendapatan asli daerah akan mengalami 

peningkatan (Putri, 2015). 

Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu 

daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui 

potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis 

perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (Variabel 

kelembagaan), dan yang tidak dapat dikendalikan (Variabel ekonomi) 

yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD 

(Halim, 2004). 

Beberapa variabel yang perlu di analisa untuk mengetahui potensi 

sumber-sumber PADadalah kondisi awal suatu daerah, peningkatan 

cakupan atau ekstenfikasi dan intenfikasi penerimaan PAD, 

perkembangan PDRB, dan pertumbuhan penduduk. Dilihat dari sisi 
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pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang 

mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan 

sering dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi 

faktor-faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya 

administrasi tertentu (Halim, 2004). 

C.  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir berfungsi sebagai penjelas mengenai tujuan dilakukannya 

sebuah penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan 

seberapa besar pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah terhadap 

PDRB ADHK kota Pasuruan tahun 1993-2015. 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang diambil dan beberapa faktor yang dijadikan 

bahan penelitian, dapat ditarik hipotesa diiduga jumlah penduduk dan 

Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kota 

Pasuruan. 

Jumlah Penduduk(X1) 

 

Pendapatan Asli Daerah 

(X2) 

PDRB ADHK Kota Pasuruan 

tahun 1993-2015 (Y) 


