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Abstrak— Alokasi anggaran belanja daerah merupakan salah satu instrumen 

kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerahnya karena memiliki fungsi sebagai alokasi, distribusi 

dan stabilisasi. Belanja daerah menurut jenisnya dikelompokkan menjadi belanja 

pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja lainnya. Belanja pegawai, 

belanja barang/jasa, dan belanja modal ditengarai memberikan efek langsung maupun 

tidak langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah.  Penelitian ini bertujuan 

untuk untuk meneliti seberapa besar pengaruh alokasi belanja daerah yang meliputi 

belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Panel 

Vector Error Correction Model (PVECM) yang diterapkan pada data PDRB, belanja 

pegawai (BP), belanja barang dan jasa (BB), dan belanja modal (BM) sebanyak 35 

kabupaten/kota di Jawa Tengah selama kurun 2004-2013. Berdasarkan spesifikasi, 

estimasi dan pemeriksaan model, maka diperoleh model PVECM(3) sebagai model 

terbaik. Model PVECM menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang/jasa, 

dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Alokasi jenis belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan 

terhadap PDRB dalam jangka pendek, namun berpengaruh negatif dalam jangka 

panjang. Alokasi jenis belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Alokasi jenis belanja barang  berpengaruh 

positif terhadap PDRB dalam jangka pendek, namun berpengaruh negatif terhadap 

PDRB dalam jangka panjang. Kontribusi alokasi belanja daerah terhadap PDRB tidak 

begitu besar hanya sebesar 37,8 persen. Hal ini berarti peran faktor lain termasuk 

peran swasta dalam menggerakan perkembangan ekonomi Jawa Tengah lebih besar 

dari peran pemerintah. 

Kata kunci: PVECM, PDRB, Belanja Modal, Belanja Pegawai, Belanja Barang. 

I. PENDAHULUAN 

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung sejak tahun 
2001, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk 
mengelola pemerintahan dan keuangannya sendiri. Pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan 
pembangunan ekonomi daerah yang lebih baik dan komprehensif sesuai dengan kondisi, potensi dan 
kebutuhan penduduknya. Dari sisi anggaran, pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menggali 
pendapatan dan mengalokasikan anggaran belanja yang sesuai dengan program pembangunan ekonomi 
yang telah disusun. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerah dapat 
berjalan lebih optimal dan lebih berdaya guna sehingga masyarakatnya menjadi lebih maju dan lebih 
sejahtera. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah yang sering digunakan adalah 
pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan perekonomian 
daerah tersebut berkembang dengan pesat dan kapasitas produksi dan jasa meningkat pesat. Pertumbuhan 
ekonomi diperoleh dari penghitungan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan 
seluruh nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan wilayah domestik dalam suatu periode 
satu tahun. 

Selama 5 tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan ekonomi per tahun kabupaten/kota di Jawa Tengah 
sangat bervariasi dengan kisaran antara 2,8 persen – 6,3 persen. Dibandingkan dengan rata-rata laju 
pertumbuhan ekonomi pertahun provinsi jawa Tengah yang sebesar 5,3 persen, terdapat 10 kabupaten yang 
lebih rendah dan 25 kabupaten/kota lainnya memiliki rata-rata laju pertumbuhan pertahun yang lebih 
tinggi. Kabupaten Sragen, Banyumas, Semarang dan Kota Semarang merupakan kabupaten/kota yang 
memiliki perkembangan ekonomi yang lebih cepat dengan rata-rata laju pertumbuhan pertahun di atas 6,0 
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persen. Sedangkan perkembangan ekonomi Kabupaten Cilacap, Kudus, Grobogan dan Blora cenderung 
lebih lambat dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi pertahun antara 2,8 – 4,8 persen [1]. Banyak 
faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan perkembangan ekonomi antar kabupaten/kota diantaranya 
struktur dan potensi sumberdaya alam, kualitas sumberdaya manusia dan efektivitas peranan pemerintah 
daerah sebagai alokator, distributor dan stabilisator pembangunan ekonomi daerah.  

Alokasi anggaran belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat 
digunakan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Anggaran belanja 
daerah memiliki fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi digunakan dalam 
mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, salah satunya dengan menyediakan 
barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi digunakan dalam mempengaruhi 
pemerataan distribusi pendapatan untuk menjamin adanya keadilan. Fungsi stabilisasi digunakan untuk 
mengurangi pengangguran, kestabilan harga dan peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 
Peranan pengeluaran pemerintah pada tahap awal perkembangan ekonomi sangat besar melalui investasi 
sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi. Kemudian persentase investasi 
pemerintah semakin mengecil seiring dengan semakin meningkatnya tahapan pembangunan ekonomi. 
Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi memiliki model kuadratik 
terbalik. Peningkatan porsi pengeluaran pemerintah sampai pada tingkat tertentu memberikan pengaruh 
yang lebih tinggi terhadap PDRB, namun setelah melewati titik optimum, peningkatan porsi pengeluaran 
pemerintah akan memberikan pengaruh yang semakin menurun terhadap PDRB [2].  

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja daerah menurut jenisnya 
dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya 
(bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasil). Belanja pegawai, belanja 
barang/jasa, dan belanja modal ditengarai memberikan efek langsung dan tidak langsung yang berbeda 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pegawai lebih berdampak pada sisi konsumsi pemerintah, dan 
rumahtangga. Belanja barang dan belanja modal lebih berdampak pada sisi produksi barang dan jasa. 
Kedua belanja tersebut secara langsung menggerakkan produksi sektor riil seperti industri, perdagangan, 
konstruksi dan sebagainya. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian di Jawa 
Timur menemukan bahwa alokasi belanja modal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja pegawai dan belanja barang jasa tidak berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi [2]. Sedangkan di Sumatera Utara ditemukan bahwa alokasi belanja modal, belanja 
pegawai dan belanja barang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi [3]. 
Namun penelitian pada kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan belanja modal berpengaruh positif 
namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi [4]. Besaran belanja modal tahun sebelumnya, 
belanja barang dan jasa di tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi [5].  Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk 
meneliti seberapa besar pengaruh alokasi belanja daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan 
jasa, dan belanja modal terhadap capaian output daerah yang tercermin dalam PDRB Kabupaten/Kota di 
Jawa Tengah. Penggunaan Panel Vector Error Correction Model (PVECM) dapat menggambarkan 
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang alokasi belanja terhadap PDRB beserta Impuls Respon 
Function (IRF), dan Varians Decomposition. Pemilihan metode PVECM juga dilandasi: a) adanya 
karakteristik data alokasi belanja dan data PDRB yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun atau 
tidak stasioner pada level; b) adanya keterkaitan capaian PDRB dan alokasi belanja tahun berjalan dengan 
keadaan tahun-tahun sebelumnya; c) adanya variasi antar kabupaten/kota. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder.  Data PDRB atas dasar harga 
konstan 2000 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2004-2013 diperoleh dari publikasi PDRB 
Provinsi Jawa Tengah. Data belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal dari seluruh 
kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2004-2013 diperoleh website dirjen perimbangan keuangan dengan 
alamat http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316.  

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari beberapa istilah yang digunakan adalah: 

1. PDRB atas dasar harga konstan 2000 adalah jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh 
seluruh aktifitas ekonomi yang terjadi di masyarakat yang diukur berdasarkan harga pada tahun 
2000 sebagai tahun dasar sehingga nilainya benar-benar mencerminkan adanya jumlah produksi 
yang terbebas dari pengaruh perubahan harga. 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
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2. Belanja pegawai adalah jenis belanja yang menampung seluruh pengeluaran negara yang 
digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan 
membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus, serta membayar pensiun dan asuransi 
kesehatan. 

3. Belanja barang dan jasa adalah jenis belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan 
operasional pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa, dan biaya pemeliharaan aset negara.  

4. Belanja modal menampung seluruh pengeluaran negara yang dialokasikan untuk pembelian 
barang-barang kebutuhan investasi (dalam bentuk aset tetap dan aset lainnya). 

C. Metode PVECM 

Vector Error Correction Model (VECM) merupakan bentuk Vector Auto Regression (VAR) yang 
memiliki batasan (retriksi) terkointegrasi atau terdapat hubungan jangka panjang antar variabel. VECM 
mengkombinasikan perilaku variabel dalam jangka panjang dan relasi antar variabel dalam jangka 
pendek. Oleh sebab itu, VECM mampu merefleksikan hubungan antar variabel dengan lebih baik. VECM 
biasanya dilakukan dalam data times series [6]. Pendekatan estimasi VECM dalam data panel dapat 
dilakukan dengan menggunakan framework berbasis likelihood untuk analisis kointegrasi pada Vector 
Error Correction Model dengan data panel lengkap [7]. Referensi [8] memaparkan secara lebih jelas 
tentang PVECM dengan membandingkan perlakuan antara kointegrasi data panel non stasioner statis 
dengan yang dinamis. Referensi [9] membandingkan penggunaan metode Maximum likelihood, the 
Bootstrap dan Canonical-Correlation Estimators dalam pemodelan PVECM.  

Secara garis besar pemodelan PVECM dapat memberikan manfaat dalam bentuk : 

a. Impule Response Function (IRF), melacak respon saat ini dan masa depan dari setiap variabel akibat 
perubahan atau shock suatu variabel tertentu 

b. Forecast Error Variance Decomposition (FEVDs), prediksi kontribusi persentase varian setiap 
variabel terhadap perubahan atau shock suatu variabel tertentu. 

Persamaan PVECM dapat diperoleh dengan memodifikasi persamaan VECM dari masing-masing 
individu dalam panel [9]. Misalkan terdapat sejumlah p variabel nonstasioner dengan cross section i dan 
time series t yang disusun dalam bentuk vektor p x 1,                        . Bila     sederhanakan 

bentuk cross section-nya maka dapat dituliskan sebagai                   . Sedangkan difference dari 
  dapat dituliskan               dan matriks difference variabel nonstasioner pada lag ke k dituliskan 

sebagai             
          

                 
 ). 

Persamaan PVECM(k) dirumuskan sebagai: 

                              untuk t = 1, 2, 3,..... T                                  (1) 
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Keterangan: 

    = matriks difference p variabel yang diamati  

     = matriks lag 1 variabel yang diamati  

  = matriks parameter komponen determinan model 

   = vektor komponen determinan ke t 

    = matriks koefisien persamaan jangka panjang 

  = matriks diagonal penyesuaian  
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  = matriks diagonal kointegrasi 

  = matriks dinamis persamaan jangka pendek 

   = matriks difference yang diamati pada lag operator k  

   = matriks error term 

PDRBit = PDRB kabupaten/kota ke i pada tahun ke t (juta rupiah), i=1,2,…35, t=1,2,3,…,10 

BPit = Belanja Pegawai kabupaten/kota ke i pada tahun ke t (juta rupiah), i=1,2,…35, t=1,2,3,…,10 

BBit = Belanja Barang kabupaten/kota ke i pada tahun ke t (juta rupiah), i=1,2,…35, t=1,2,3,…,10 

BMit = Belanja Modal kabupaten/kota ke i pada tahun ke t (juta rupiah), i=1,2,…35, t=1,2,3,…,10 

Ada beberapa tahapan uji yang akan digunakan dalam data panel [2] yaitu : 

a. Uji Stationeritas data 

Pengujian akar unit (unit root test) dilakukan untuk menganalisis apakah suatu variabel stasioner atau 
tidak stasioner. Data yang stasioner akan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-rata dan 
berfluktuasi di sekitar nilai rata-ratanya. Panel data merupakan gabungan antara data times series dan 
cross section, maka tahap uji stasioner perlu dilakukan untuk melihat ada tidaknya akar unit yang 
terkandung diantara variabel, sehingga hubungan diantara variabel menjadi valid. Ada perbedaan uji 
stasionar di data panel dengan uji stasioner di data times series, hal ini dikarenakan adanya pengaruh 
individual dan waktu. Jika data panel mempunyai akar unit maka dikatakan data tersebut bergerak secara 
random (random walk) dan data yang mempunyai sifat random walk dikatakan data tidak stasioner. 
Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan antara nilai 
statistik dengan nilai kritisnya. Hipotesis nol yang diajukan adalah data panel memiliki akar unit (tidak 
stasioner). Jika nilai absolut statistik lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan 
stasioner, begitu juga sebaliknya. Dalam software e-Views 8.1 uji akar unit yang digunakan dalam data 
panel adalah uji Levin, Lin & Chu t, uji Im, Pesaran and Shin W-stat (IPS), uji ADF - Fisher Chi-square, 
uji PP - Fisher Chi-square. 

b. Menentukan Lag Optimal 

Menentukan lag optimal dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama yaitu menentukan panjang lag 
maksimum sistem VAR yang stabil. Stabilitas sistem VAR dilihat dari inverse roots karakteristik AR 
polinomialnya. Suatu sistem VAR dikatakan stabil (stasioner) jika seluruh rootsnya memiliki modulus 
lebih kecil dari satu dan semuanya terletak dalam unit circle. Kedua, panjang lag optimal akan dicari 
dengan menggunakan kriteria informasi Likehood Ratio (LR), Final Prediction Error (FPE), Akaike 
Information Critrion (AIC), Schwarz Information Critrion (SC) dan Hannan Quin Critrion (HQ). 
Panjang lag optimal diperlukan untuk menangkap pengaruh dari setiap variabel terhadap variabel lain di 
dalam sistem VAR. Lag optimal akan dipilih adalah lag yang paling banyak terpilih oleh beberapa uji 
kriteria yang digunakan tersebut, ditandai dengan tanda bintang (*) terbanyak pada lag tersebut. 

c. Pengujian Hubungan Kointegrasi 

Penelitian dengan menggunakan variabel yang nonstasioner kemungkinan besar terdapat hubungan 
jangka panjang atau terdapat hubungan kointegrasi antara variabel-variabel tersebut. Kointegrasi adalah 
suatu hubungan jangka panjang antara variabel-variabel yang meskipun secara individual tidak stasioner, 
tetapi kombinasi linier antara variabel tersebut menjadi stasioner. Pemakaian PVECM mensyaratkan 
minimal terdapat 2 variabel yang terkointegrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka langkah selanjutnya 
di dalam estimasi PVECM adalah uji kointegrasi, untuk mengetahui keberadaan hubungan jangka 
panjang antar variabel. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji kointegrasi adalah Kao 
Residual Cointegration Test (Engle-Granger Based) yang terdapat dalam software e-Views 8.1. Dari nilai 
statistik uji kointegrasi data panel Kao (ADF), kemudian dibandingkan dengan nilai kristis t-Student pada 
taraf 5 % atau dilihat nilai Prob nya. Jika nilai statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya atau nilai Prob 
nya kurang dari 0,05 maka variabel-variabel yang diamati saling berkointegrasi atau mempunyai 
hubungan jangka panjang. Demikian juga bila diperoleh hasil yang sebaliknya maka variabel-variabel 
yang diamati tidak berkointegrasi. 

d. Analisis dalam model PVECM 

1. Impulse Respon Function (IRF). IRF menunjukkan bagaimana respon dari setiap variabel endogen 
sepanjang waktu terhadap kejutan (shock) dari variabel sendiri dan variabel endogen lainnya. IRF 
menelusuri pengaruh kontemporer dari suatu standar deviasi shock dari suatu inovasi/kejutan terhadap 
nilai-nilai endogen saat ini atau nilai mendatang. IRF memberikan arah hubungan dan besarnya 
pengaruh shock variabel endogen terhadap variabel endogen lainnya maupun variabel itu sendiri. 
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2. Forecast Error Variance Decomposition (FEVDs). FEVDs merupakan metode untuk memisahkan 
varian yang ada dalam variabel endogen menjadi komponen-komponen shock pada variabel endogen 
dalam PVECM. FEVDs digunakan untuk menyusun perkiraan error variance suatu variabel, yaitu 
seberapa besar perbedaan antara varian sebelum dan sesudah shock, baik shock yang berasal dari diri 
sendiri maupun shock dari variabel lain. Dengan kata lain, FEVDs digunakan untuk melihat pengaruh 
relatif variabel-variabel penelitian terhadap variabel lainnya.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Deskriptif 

Perkembangan pembangunan ekonomi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama tahun 2004-2013 
terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai rata-rata PDRB kabupaten/kota di Jawa 
Tengah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 capaian rata-rata nilai tambah 
kabupaten/kota sebesar 3,63 trilyun rupiah, meningkat menjadi 4,55 trilyun rupiah pada tahun 2009 dan 
meningkat lagi mencapai 5,53 trilyun rupiah pada tahun 2013. Data tersebut menunjukkan proses 
pembangunan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah terus mengalami pertumbuhan yang cukup 
signifikan. Perekonomian yang terus berkembang berdampak pada peningkatan pendapatan/kesejahteraan 
masyarakat, penciptaan lapangan kerja baru, pengurangan pengangguran, potensi pendapatan pajak 
meningkat, pendapatan pemerintah daerah meningkat dan berbagai dampak ekonomi lainnya.  

Perkembangan ekonomi yang terjadi tidak terlepas dari besaran belanja yang dialokasikan untuk 
pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Ketiga belanja tersebut 
disalurkan melalui berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberikan stimulus  bagi 
aktivitas ekonomi baik sektor riil maupun sektor moneter.  Perkembangan besaran alokasi ketiga belanja 
tersebut secara rata-rata cenderung meningkat selama periode 2004 -2013 sebagaimana terlihat pada 
Gambar 1. Perkembangan belanja pegawai terus meningkat dengan pergerakan yang landai, perkembangan 
belanja barang dan jasa juga terus meningkat namun dengan pergerakan yang lebih cepat, sedangkan 
perkembangan belanja modal lebih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Belanja modal turun pada 
periode 2008-2010 dikarenakan adanya krisis harga pangan dan harga BBM yang memaksa pemerintah 
daerah mengurangi alokasi pembangunan gedung, kantor dan rumah dinas pemerintah serta belanja modal 
yang tidak prioritas.  

 

B. Analisis PVECM 

Pengolahan analisis PVECM dilakukan dengan software e-Views 8.1, dengan hasil sebagai berikut: 

1. Uji Stationeritas data 

Hasil panel unit root test menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian yaitu PDRB, belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal ternyata tidak stasioner pada tingkat level. Akan tetapi 
semua variabel tersebut stasioner pada first difference pada taraf nyata α=5% seperti pada Tabel 1. Hal ini 
berarti salah satu syarat metode PVECM terpenuhi.  

TABEL 1. HASIL PANEL UNIT ROOT TEST LNPDRB, LNBP, LNBB, LNBM 

Metode 
Statistik 

lnPDRB D(lnPDRB) lnBP D(lnBP) lnBB D(lnBB) LnBM D(LnBM) 

Levin, Lin & Chu t 17,95 -7,18* -14,04* -11,37* -4,49* -17,40* -11,92* -20,60* 

 
GAMBAR 1. PERKEMBANGAN RATA-RATA PDRB (TRILYUN RP), BP (RATUS MILYAR 

RP), BB (PULUH MILYAR RP) DAN BM (PULUH MILYAR RP), 2004-2013 
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Im, Pesaran and Shin W-stat   22,18 -3,11*  0,92 -7,22*  2,29 -8,13* -4,40* -8,49* 

ADF - Fisher Chi-square  4,42  130,18*  73,60  201,5*  48,12  211,3*  136,7*  216,1* 

PP - Fisher Chi-square  13,79  154,32*  13,26  236,8*  98,01  262,0*  78,1  193,6* 

Ket. *) Signifikan pada taraf uji 5 % berdasarkan distribusi Chi Square. 

2. Menentukan Lag Optimal 

Hasil Uji Lag Optimum  terhadap persamaan PVECM dengan variabel endogen lnPDRB, lnBP, lnBB, 
dan LnBM menunjukkan lag yang optimum adalah lag 3. Lag 3 terpilih dengan kriteria FPE dan AIC. 
Dengan demikian model yang digunakan adalah PVECM(3). 

TABEL 2. HASIL UJI LAG OPTIMUM  LNPDRB LNBP LNBB LNBM 
 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

1  428,6835 NA   8,90e-11 -11,79096  -11,27702* -11,58681 

2  458,2179  52,31806  6,07e-11 -12,17765 -11,14977  -11,76937* 

3  475,8139  29,15915   5,86e-11*  -12,22326* -10,68143 -11,61082 

4  488,3231  19,29985  6,59e-11 -12,12352 -10,06775 -11,30694 

5  495,9587  10,90809  8,65e-11 -11,88454 -9,314827 -10,86382 

6  505,3170  12,29935  1,10e-10 -11,69477 -8,611119 -10,46991 

7  517,6009  14,74078  1,32e-10 -11,58860 -7,991006 -10,15959 

8  546,2334   31,08667*  1,02e-10 -11,94953 -7,837991 -10,31637 

Ket. *) mengindikasikan lag order terpilih menurut kriteria yang digunakan. 

3. Uji Kointegrasi 

Hasil uji kointegrasi dengan Kao Residual Cointegration Test menunjukkan adanya kointegrasi antara 
variabel penelitian lnPDRB, lnBP, lnBB, dan LnBM dengan t-Statistic ADF sebesar -12.34 dan p-value 
sebesar 0,0000 (p-value < 0,05). 

4. Hasil Estimasi PVECM 

Dalam persamaan jangka panjang pada Tabel 3, variabel belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 
belanja modal signifikan mempengaruhi PDRB baik pada taraf nyata α=5%. Koefisien belanja modal 
bertanda positif, artinya setiap ada kenaikan belanja modal akan menaikkan PDRB dalam jangka panjang 
(cateris paribus), sedangkan koefisien belanja pegawai dan belanja barang dan jasa bertanda negatif, 
artinya setiap ada kenaikan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa akan menurunkan PDRB dalam 
jangka panjang (cateris paribus).   

TABEL 3. HASIL ESTIMASI PVECM (3) ALOKASI  BELANJA LNBP, LNBB, DAN LNBM TERHADAP LNPDRB 

Variabel Jangka Panjang Variabel Jangka Pendek 

LNPDRB(-1)  1,000000 CointEq1 -0,001812* 

    [-3,83784] 

LNBM(-1)  0,585571* D(LNPDRB(-1))  0,298393* 

  [ 2,33495]  [ 5,00349] 

LNBP(-1) -1,569307* D(LNPDRB(-2))  0,274530* 

  [-6,64262]  [ 4,91568] 

LNBB(-1) -1,888099* D(LNBM(-1))  0,002462* 

 [-7,24429]  [ 2,58821] 

C  20,38898 D(LNBM(-2))  0,000776 

   [ 0,80744] 

  D(LNBP(-1))  0,003618 

   [ 0,46099] 

  D(LNBP(-2)) -0,003898 

   [-0,69581] 

  D(LNBB(-1))  0,003707** 

   [ 1,93555] 

  D(LNBB(-2)) -0,000946 

   [-0,51480] 

  C  0,020894* 

   [ 6,22736] 
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 R-squared  0,400476 Angka dalam [ ] menyatakan nilai t-Statistic. 

 Adj. R-squared  0,377515 Nilai kritis t-Student 5%;n>175 = 1,984; 10% = 1,66 

 Sum sq. resids  0,009938 *) Signifikan dalam taraf 5 %. 

 S.E. equation  0,006503 **) Signifikan dalam taraf 10 %. 

 F-statistic  17,44194   

Berdasarkan persamaan jangka pendek, bahwa belanja pegawai tidak signifikan berpengaruh terhadap 
PDRB pada taraf nyata α=5% maupun α=10%. Belanja belanja modal berpengaruh secara signifikan pada 
taraf nyata α=5% terhadap PDRB. Belanja belanja barang dan jasa berpengaruh secara signifikan pada 
taraf nyata α=10% terhadap PDRB. Selain itu, Capaian PDRB selama dua tahun terakhir juga berpengaruh 
signifikan terhadap PDRB. Koefisien belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal bertanda 
positif, artinya setiap ada kenaikan belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal akan 
menaikkan PDRB (cateris paribus). Kontribusi alokasi belanja daerah terhadap PDRB tidak begitu besar 
hanya sebesar 37,8 persen (Adj. R-squared sebesar 0,377515). Hal ini berarti peran faktor lain termasuk 
peran swasta dalam menggerakan perkembangan ekonomi Jawa Tengah lebih besar dari peran pemerintah. 

Hasil analisis impulse response dilakukan untuk melihat dampak saat ini dan masa depan dari variabel 
PDRB akibat perubahan atau shock variabel belanja modal, belanja pegawai,  dan belanja barang dan jasa. 
Adanya shock pada variabel belanja modal, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa pada periode 
tahun pertama tidak memberi dampak apapun pada total PDRB. Pada periode tahun kedua shock belanja 
modal memberi dampak sebesar 0,0007 pada PDRB, shock belanja pegawai memberi dampak sebesar 
0,0001 pada PDRB, shock belanja barang dan jasa memberi dampak sebesar 0,0014 pada PDRB seperti 
pada Tabel 4. Dalam kurun waktu 10 tahun, maka jenis belanja yang memberikan dampak paling besar 
adalah belanja barang dan jasa sebesar 0,0076 sedangkan belanja pegawai dan belanja modal memberikan 
dampak negatif masing-masing sebesar -0,0013 dan -0,0010.  

TABEL 4. IMPULSE RESPONSE LNPDRB KARENA SHOCK ALOKASI BELANJA SELAMA 10 TAHUN 

 

Periode LNPDRB LNBM LNBP LNBB 

 1  0,006503  0,000000  0,000000  0,000000 

 2  0,008402  0,000759  0,000114  0,001414 

 3  0,010832  0,000897 -0,000167  0,002085 

 4  0,012099  0,000712 -0,000648  0,002828 

 5  0,013180  0,000476 -0,000777  0,003689 

 6  0,013923  0,000191 -0,000919  0,004688 

 7  0,014516 -0,000109 -0,001066  0,005484 

 8  0,014970 -0,000421 -0,001210  0,006254 

 9  0,015336 -0,000726 -0,001300  0,006996 

 10  0,015637 -0,001020 -0,001394  0,007688 

 Cholesky Ordering: LNPDRB LNBM LNBP LNBB 

 

Varian Decompocition PDRB karena perubahan alokasi belanja menunjukkan bahwa pada periode 
tahun pertama forecast error variance dari PDRB dapat dijelaskan oleh PDRB itu sendiri sebesar 100%, 
sedangkan variabel lainnya tidak berkontribusi. Pada periode tahun kedua yang dapat dijelaskan oleh 
PDRB sendiri sebesar 97,75%, belanja modal sebesar 0,50%, belanja pegawai sebesar 0,01%, serta belanja 
barang dan jasa sebesar 1,73%. Sampai periode 10 tahun mendatang forecast error variance yang dapat 
dijelaskan oleh PDRB sendiri sebesar 87,40%, belanja modal sebesar 0,20%, belanja pegawai sebesar 
0,42%, serta belanja barang dan jasa sebesar 11,96% seperti dalam tabel 5. Dari hasil ini dapat dikatakan 
bahwa belanja barang dan jasa pada periode ke 10 memberikan kontribusi terbesar dibandingkan jenis 
belanja yang lain dan selalu meningkat setiap tahunnya, sedangkan jenis belanja modal, kontribusinya 
lama-lama akan cenderung berkurang. 

TABEL 5. VARIANCE DECOMPOSITION LNPDRB KARENA SHOCK ALOKASI BELANJA SELAMA 10 TAHUN 

 

Periode S.E. LNPDRB LNBM LNBP LNBB 

 1  0,006503  100,0000  0,000000  0,000000  0,000000 

 2  0,010746  97,75791  0,498899  0,011185  1,732006 

 3  0,015426  96,73573  0,580285  0,017217  2,666769 

 4  0,019831  95,75564  0,479887  0,117351  3,647120 

 5  0,024113  94,64599  0,363635  0,183137  4,807234 

 6  0,028251  93,23624  0,269487  0,239246  6,255030 

 7  0,032250  91,80801  0,207931  0,292872  7,691187 
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 8  0,036124  90,34769  0,179291  0,345564  9,127456 

 9  0,039891  88,86933  0,180125  0,389659  10,56089 

 10  0,043565  87,39618  0,205848  0,429141  11,96883 

 Cholesky Ordering: LNPDRB LNBM LNBP LNBB 
 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Model PVECM menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal 
berpengaruh signifikan terhadap PDRB dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Alokasi jenis 
belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB dalam jangka pendek, namun berpengaruh 
negatif dalam jangka panjang. Alokasi jenis belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB baik dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang. Alokasi jenis belanja barang  berpengaruh positif terhadap PDRB 
dalam jangka pendek, namun berpengaruh negatif terhadap PDRB dalam jangka panjang. Kontribusi 
alokasi belanja daerah terhadap PDRB tidak begitu besar hanya sebesar 37,8 persen. Hal ini berarti peran 
faktor lain termasuk peran swasta dalam menggerakan perkembangan ekonomi Jawa Tengah lebih besar 
dari peran pemerintah. 

B. Saran 

Pemerintah daerah kabupaten/kota perlu meningkatkan alokasi belanja modal guna meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka panjang, dan mengurangi alokasi belanja pegawai dengan 
melakukan optimalisasi peran pegawai pemerintah melalui peningkatan profesionalisme dan penataan 
pegawai sesuai dengan kompetensinya. 
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