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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Alokasi Belanja Bidang Ekonomi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 – 2015 dibawah bimbingan 

Bapak Dr. H. Syaparuddin, SE.,M.Si dan Bapak Parmadi, SE., M.E. Penelitin ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh alokasi belanja bidang ekonomi terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun periode tahun 2006 – 2015. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan alokasi belanja 

bidang ekonomi, perkembangan pertumbuhan ekonomi, perkembangan kemiskinan, pengaruh 

alokasi belanja bidang ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh alokasi 

belanja bidang ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Sarolangun tahun 2006 – 2015.  

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian Perkembangan Alokasi 

Belanja Bidang Ekonomi di Kabupaten Sarolangun selama periode tahun 2006 – 2015 

dengan  rata – rata  9,977 %, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun selama periode 

tahun 2006 – 2015 dengan rata – rata 7,181 %, tingkat kemiskinan  di Kabupaten Sarolangun 

selama periode tahun 2006 – 2015 dengan  rata – rata  11,411 %, dengan tingkat kemiskinan 

yang tertinggi yaitu 18,23 %. Dengan menggunakan model regresi sederhana diperoleh hasil 

bahwa Alokasi Belanja Bidang Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi, Alokasi Belanja Bidang Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kemiskinan selama periode tahun 2006 – 2015.  

 

Kata Kunci : Alokasi Belanja Bidang Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Angka 

Tingkat Kemiskinan.  
 

 I PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi titik 

awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah 

merupakan pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Kekuasaan ini diberikan oleh pemerintah 

pusat agar pemerintah setiap daerah dapat dikontrol dengan mudah oleh pemerintah pusat. 

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada pemerintah pusat 

terhadap daerah yang diurus dan diaturnya. Sebenarnya pertimbangan mendasar 

terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan dari dalam negeri yang 

mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). 

Selain itu, keadaan  luar negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya 

globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk setiap Pemerintah daerahnya. Hal 

tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian Pemerintah daerah melalui program 

otonomi daerah. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi 



dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap 

kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. 

Melalui alokasi belanja sektor ekonomi secara langsung akan mendorong 

pembangunan sosial. Alokasi belanja merupakan salah satu cara fundamental daerah otonom 

untuk meningkatkan potensi pembangunan wilayah, meningkatkan pembangunan ekonomi, 

daya saing dan kemandirian. Alokasi belanja pemerintah merupakan salah satu bentuk 

investasi publik yang mendorong tumbuhnya nilai tambah (value added). Pemerintah daerah 

memiliki peran strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi wilayah, karena ekonomi 

menjadi pilar utama pembangunan sosial (Fransisco, 2016). 

Pengeluaran pemerintah Kabupaten Sarolangun di sektor bidang ekonomi dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sarolangun pada tahun 

2006-2015. Dana yang dialokasikan untuk belanja di bidang ekonomi pada tahun 2007 

sebesar 37.506  juta rupiah. pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 27,85 persen 

menjadi Rp. 47.953 juta rupiah . pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 24,29 

persen menjadi 59.605 juta rupiah Peningkatan pengeluaran pemerintah khususnya yang 

dialokasikan untuk belanja di bidang ekonomi di Kabupaten Sarolangun merupakan upaya 

yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, hal ini 

diharapkan akan berdampak positif bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Sarolangun. Alokasi belanja di bidang ekonomi  sangat penting diperhatikan oleh pemerintah 

pusat dalam pengalokasian dananya karena akan berpengaruh pada pertumbuhan dan 

kesejahteraan penduduk daerahnya. 

PDRB Kabupaten Sarolangun selama sepuluh tahun berturut-turut mengalami 

peningkatan secara terus-menerus berdasarkan atas dasar harga konstan 2010. PDRB 

Kabupaten Sarolangun pada tahun 2006 sebesar Rp. 4.804.614,-, pada tahun 2007 mengalami 

peningkatan sebesar 7,66 persen menjadi Rp. 5.172.747,-, tahun 2008 dan 2009 mengalami 

peningkatan masing-masing sebesar 7,86 persen dan 7,98 persen menjadi Rp. 5.579.471,9,- 

dan Rp. 6.025.031,8,-. Penting dalam proses pembangunan adanya upaya meningkatkan laju 

pertumbuhan ekonomidengan memacu pertumbuhan lapangan usaha yang dominan. PDRB 

merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomidalam memproduksi barang dan 

jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasiperkembangan ekonomi dan 

sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.Jika dilihat dari 

peningkatan PDRB di Kabupaten Sarolangun yang secara berturut-turut, namun ternyata 

dalam kenyataannya bahwa di Kabupaten Sarolangun  juga tingkat kemiskinannya masih 

tinggi. 

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun  pada tahun 2006-2015 dengan 

persentase rata-rata persen. Jumlah tingkat kemiskinan yang paling tinggi yaitu pada tahun 

2006 sebesar 18,23 persen. Pada tahun 2007, jumlah tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Sarolangun sebesar 16,11 persen, tahun 2008, 2009, 2010 menurun menjadi 11,69 persen, 

9,85 persen, 9,66 persen. Tahun 2011, 2012, 2013  sebesar 9,10 persen, 9,46 persen, 9,55 

persen. Pada tahun 2014 dan 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi 10,17 persen dan 

10,29 persen. Persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun sedikit mengalami 

peningkatan. Jumlah  tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun dengan persentase yang 

tidak stabil atau berfluktuatif karena jumlah tingkat kemiskinan selama sepuluh tahun kadang 

menurun dan kadang meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh pola masing-masing penduduk. 

Ragam penduduk Kabupaten Sarolangun cenderung lebih banyak dan kebutuhan 

masyarakatnya juga semakin meningkat seiring dengan permintaan yang semakin meningkat. 

Dari persentase tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sarolangun tersebut, salah satu 

penyebab tingginya persentase tingkat kemiskinankarena rendahnya persentase pertumbuhan 

ekonomi pada tahun tersebut. Peningkatan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun 

terjadi karena keadaan pertumbuhan ekonominya juga tidak stabil, akan tetapi jumlah 



PDRBnya meningkat. Berikut grafik persentase Tingkat Kemiskinan di Kabupaten 

Sarolangun. 

 
 

 

Gambar 1. 

Persentase Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sarolangun 

Tahun 2006 –    2015 

 

Mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sarolangun perlu adanya investasi sebagai 

sumber pembangunan ekonomi, modernisasi, pertumbuhan pendapatan, ketenagakerjaan, 

pengurangan kemiskinan perlu rnendapatkan perhatiannya yang serius. Investasi merupakan 

salah satu sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan untukmenunjang pembangunan.Jika 

dilihat dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa jumlah transfer dari pemerintah pusat 

yang berupa Dana Alokasi Khusus yaitu alokasi dana dalam bidang ekonomi masih relatif 

kecil sedangkan jumlah Produk Domestik Regional Bruto meningkat setiap tahunnya dan 

pertumbuhan ekonominya menurun dan jumlah penduduk miskinnya yang tidak stabil, dari 

kedaan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sarolangun dilihat dari keadaan 

pertumbuhan ekonominya dan kemiskinannya masih dikatakan belum baik dan perlu 

perhatian dari pemerintah daerahnya. 

Melihat kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengkaji tentangbidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten 

Sarolangun,maka sesuai dengan semua uraian di atas maka penulis ingin mengangkat judul  

penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Belanja Bidang Ekonomi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun”. Alasan penulis 

memilih judul penelitian ini adalah dilihat dari data dana alokasi khusus yang dialokasikan 

dalam bidang ekonomi  selama sepuluh tahun dari tahun 2006 - 2015 berfluktuatif, dan 

PDRBnya mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitu juga kemiskinan berfluktuatif.  

 
 

Perumusan Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan 

pembangunan yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi pertumbuhan ekonomi 

adalah hal yang selalu diprioritaskan sebab adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan 

adanya pertambahan pendapatan perkapita. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi 

memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi di banyak bidang Pertumbuhan ekonomi 

yang meningkat setiap tahun tetapi ternyata kurang memberikan dampak terhadap 

pengurangan kemiskinan yang signifikan di Kabupaten Sarolangun. Begitu juga halnya 

dengan pertumbuhan sektor bidang ekonomi yang terjadi tetapi perkembangan ini membawa 

perubahan terhadap pengurangan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun walaupun masih ada 

peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak begitu banyak lagi dari tahun sebelumnya. 

Oleh karena itu, dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitin ini adalah: 

18,23 
16,11 

11,69 
9,85 9,66 9,1 9,46 9,55 10,17 10,29 11,411 

Tingkat     Kemiskinan (%)



1. Bagaimana perkembangan belanja bidang ekonomi, angka kemiskinan, dan pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Sarolangun periode tahun 2006-2015. 

2. Berapa besar alokasi belanja di bidang ekonomi terhadap total belanja daerahdi 

Kabupaten Sarolangun periode tahun 2006-2015. 

3. Bagaimana pengaruh alokasi belanja bidang ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan kemiskinan di Kabupaten Sarolangun periode tahun 2006-2015. 

 

II METODE PENELITIAN 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu 

metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah 

perkembangan alokasi belanja di bidang ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dengan cara 

perhitungan matematis dan angka-angka dalam rumus regresi yaitu: 

1. Perkembangan Alokasi Belanja Di Bidang Ekonomi 

 

                                         PNBBEt – PNBBEt-1 

                   PNBBEit =              X 100 % . . . . . . . . . . . . . (3.1) 

                                                   PNBBE t-1 

Dimana : 

PNBBEit  : Perkembangan Nilai Belanja di Bidang Ekonomi. 

NABBEt : Nilai Belanja di Bidang Ekonomi Tahun Tertentu. 

PNBBEt-1 : Nilai Belanja di Bidang Ekonomi Tahun Sebelumnya. 

 

2. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan domestik bruto dari tahun 

sekarang dibandingkan pendapatan domestik bruto tahun sebelumnya. Untuk 

menghitung laju pertumbuhan ekonomi sebagai berikut (A. Supangat, 2007): 
  

              NTBKt – NTBK(t-1) 

LPEit =         X 100 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.2) 

                   NTBK(t-1) 

 

Dimana : 

LPEit  : Laju Pertumbuhan Ekonomi. 

NTBKt  : Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Konstan Sektor           

                       (PDRB) Tahun Tertentu. 

NTBK(t-1)  : Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Konstan Sektor  

(PDRB) Tahun Tertentu Tahun Sebelumnya. 

Untuk menjawab rumusan masalah nomor dua tentang besar alokasi belanja di bidang 

ekonomi terhadap total belanja daerah dengan menggunakan rumus kontribusi (A. Supangat : 

2007). 

                          NBBEit 

ABBEit  =   X 100 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.3) 

                          NTBDit 

 

Dimana : 

ABBEit : Kontribusi Alokasi Belanja Bidang Ekonomi  

NBBEit : Nilai Belanja Bidang Ekonomi  

NTBDit : Nilai Total BelanjaDaerah 



Analisis Regresi  Linear Sederhana 

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linear sederhana oleh 

Sugiyono (2010) sebagai berikut: 

  

Y = a + bx + e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3.4) 

 

1. Untuk menjawab pengaruh belanja di bidang ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, 

digunakan formulasi (3.4) yang disederhanakan menjadi: 

 

PE = α + βNBBE + e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  (3.5) 

Dimana : 

 PE : Pertumbuhan Ekonomi  

 α : Harga konstanta 

 β : Nilai koefisien regresi 

 NBBE : Nilai Belanja di Bidang Ekonomi. 

 e : Standar Error.  

 

2. Untuk menjawab pengaruh belanja dibidang ekonomi terhadap kemiskinan, digunakan 

formulasi (3.4) yang disederhanakan menjadi: 

 

TK = α + βNBBE + e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.4) 

 

Dimana : 

 TK : Tingkat Kemiskinan  

 α : Harga konstanta 

 β : Nilai koefisien regresi. 

 NBBE : Nilai Belanja di Bidang Ekonomi. 

 e : Standar Error. 

 

 

Operasional Variabel 

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka, maka penelitian ini menspesifikasikan 

variabel penelitian sebagai berikut: 
 

1. Belanja Bidang ekonomi (X) 

Belanja bidang ekonomi adalah  belanja daerah Kabupaten Sarolangun yang dialokasikan 

untuk bidang ekonomi tahun 2006-2015 dalam satuan persen.  
 

2. Pertumbuhan ekonomi (Y1) 

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Sarolangun tahun 2006 – 2015 dalam satuan persen (%). PDRB yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Sarolangun menurut penggunaan atas dasar harga 

konstan 2010.  
 

3. Tingkat Kemiskinan (Y2) 

Tingkat Kemiskinan adalah  persentase penduduk miskin di Kabupaten Sarolangun  

tahun 2006-2015 dalam bentuk persen.  

 

 III HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Perkembangan Belanja Kabupaten Sarolangun  

Belanja Bidang Ekonomi Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2006-2015 



Belanja bidang ekonomi dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka 

peningkatan nilai tambah masyarakat dari sisi ekonomi seperti ketenagakerjaan, kelembagaan 

koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM), industri dan perdagangan serta promosi 

wilayah, Berdasarkan hasil pengolahan data, maka perkembangan alokasi belanja bidang 

ekonomi dari data penelitian ini memperlihatkan adanya peningkatan dibeberapa tahun yang 

diperlihatkan dalam tabel berikut: 

Tabel 5.1  

Perkembangan Alokasi Belanja di Bidang Ekonomi Kabupaten 

Sarolangun Tahun 2006-2015 (dalam Juta Rupiah) 

 

Tahun 
Alokasi Belanja  

Bidang Ekonomi 
(%) 

2006 61.478 17,15 

2007 37.506 -38,99 

2008 47.954 27,85 

2009 59.605 24,29 

2010 40.727 -31,67 

2011 49.166 20,72 

2012 79.489 61,67 

2013 80.757 1,59 

2014 95.339 18,05 

2015 94.487 -0,89 

Rata-rata 9,977 
         

        Sumber: DJPK Depkeu (data diolah 2017) 

 

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas bahwa perkembangan alokasi belanja di bidang ekonomi 

di Kabupaten Sarolangun periode tahun 2006 – 2015 mengalami peningkatan yang 

berfluktuatif dengan alokasi belanja bidang ekonomi yang paling tinggi sebesar 95.339 juta 

rupiah dengan persentase perkembangan 18,05 persen yaitu pada tahun 2014, alokasi belanja 

bidang ekonomi yang paling rendah yaitu 37.506  juta rupiah dengan persentase 

perkembangan -38,99 persen yaitu pada tahun 2007.  

 
Gambar 3. 

Perkembangan Alokasi Belanja Bidang Ekonomi Kabupaten Sarolangun  

 Tahun 2006-2015 
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 Alokasi belanja bidang ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam 

peningkatan kesejahteraan dalam suatu daerah dan mengurangi tingkat kemiskinan. 

Perkembangan alokasi belanja bidang ekonomi dari tahun 2006 – 2015 memperlihatkan 

perkembangan yang berfluktuasi. Perkembangan alokasi belanja bidang ekonomi dari tahun 

2006 – 2007 mengalami penurunan yang sangat jauh sebesar -38,99 persen sedangkan pada 

tahun 2010 mengalami sedikit peningkatan sebesar -31,67 persen, peningkatan ini 

dipengaruhi oleh alokasi terhadap pengembangan sumberdaya masyarakat, peningkatan 

perekonomian, dan promosi potensi wilayah. Perkembangan alokasi belanja bidang ekonomi 

dari tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 61,67 persen dan merupakan 

perkembangan yang paling tinggi dari tahun 2006 – 2015, hal ini menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah terus berusaha melakukan upaya dalam memperbaiki sektor ekonomi 

masyarakat. Perkembangan alokasi belanja bidang ekonomi dari tahun 2013 kembali 

mengalami penurunan menjadi 1,59 persen, hal ini menunjukkan bahwapemerintah daerah 

belum berupaya serius dalam rangka meningkatkan perekonomian masyraakat namun tidak 

diikuti dengan alokasi yang tepat sasaran. Alokasi belanja sektor ekonomi menunjukkan 

kepedulian pemerintah dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi wilayah.  

 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2006 - 2015 

Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan tingkat kemakmuran dari suatu 

daerah. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan 

seluruh unit kegiatan dalam daerah tertentu, dan atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan dari seluruh unit dalam kegiatan perekonomian daerah. Pertumbuhan 

ekonomi adalah salah satu untuk meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat dan juga 

sebagai salah satu faktor yang penting  dalam pembangunan suatu daerah. Berdasarkan hasil 

pengolahan data, maka perkembangan pertumbuhan ekonomi dari data penelitian ini dapat 

dilihat: 

 

Tabel 5.2 

 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun Atas Dasar Harga Konstan 2010 

Tahun 2006-2015 (dalam juta rupiah) 

 

Tahun PDRB ADHK (%) 

2006 4.804.614 6,91 

2007 5.172.747 7,66 

2008 5.579.471,9 7,86 

2009 6.025.031,8 7,98 

2010 6.512.902 8,09 

2011 7.063.709,5 8,45 

2012 7.663.231,9 8,48 

2013 8.246.149,4 7,60 

2014 8.675.076,9 5,20 

2015 8.986.278,8 3,58 

Rata-rata 7,18 
 

                         Sumber: BPS Kabupaten Sarolangun (data diolah 2017) 
 

       Berdasarkan Tabel 5.2 diatas bahwa perkembangan PDRB di Kabupaten Sarolangun 

periode tahun 2006 – 2015 mengalami peningkatan dengan PDRB yang paling tinggi sebesar 

8.986.278,8 dengan persentase perkembangan 3,58 persen yaitu pada tahun 2015, PDRB 



yang paling rendah yaitu 4.804.614  dengan persentase perkembangan 6,91 persen yaitu pada 

tahun 2006.  

 
 

Gambar 4. 

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun 

Periode Tahun 2006-2015 

 

 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran Produktivitas yang 

mencerminkan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan seluruh wilayah dalam satu 

tahun periode. Selama periode tahun 2012 – 2015, PDRB Kabupaten Sarolangun 

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2012, PDRB Kabupaten 

Sarolangun ADHK sebesar Rp. 7.663.231,9,-, pada tahun 2015 mencapail Rp. 8.986.278,8,-, 

hal ini masih dianggap cukup baik meskipun laju pertumbuhan mengalami perlambatan 

sebesar 3,58 %. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun tahun 2012 meningkat dari 

8,45 % menjadi 8,48 %. Struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, sektor lainnya yaitu seperti sektor migas, 

pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Sarolangun menurun dari tahun 2012 menjadi 7,6 %, bahwa laju perkembangan sektor 

pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari 12,18 persen menjadi 6,85 persen, 

dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari  12,64 persen 

menjadi 7,43 persen. Sedangkan sektor lainnya mengalami sedikit peningkatan seperti sektor 

pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan dari 5,45 persen menjadi 5,66 

persen.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam program 

pembangunan yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang 

cepat dan pemerataan distibusi pendapatan harus dipisahkan sebagai tujuan-tujuan 

pembangunan. Kedua hal tersebut kadang tidak bisa secara bersama-sama tumbuh, 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin distribusi pendapatan yang lebih 

baik (Seri Jefry : 2016).   

    

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2006 - 2015 

Kemiskinan merupakan sebagai tolak ukur dalam peningkatan kesejahteraan suatu 

daerah. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. 

Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

pendapatan rumah tangga miskin, serta hampir miskin dan mengurangi beban biaya bagi 

rumah tangga sangat miskin. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka tingkat Kemiskinan dari data penelitian ini: 
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Tabel 5.3 

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sarolangun  

Periode Tahun 2006 – 2015 

 

Tahun 
Tingkat     Kemiskinan 

(%) 

2006 18,23 

2007 16,11 

2008 11,69 

2009 9,85 

2010 9,66 

2011 9,1 

2012 9,46 

2013 9,55 

2014 10,17 

2015 10,29 
                                

       Sumber : BPS Provinsi Jambi (data diolah 2017) 

 

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas, perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten 

Sarolangun periode tahun 2006 – 2015 berfluktuatif. Keberhasilan Kabupaten Sarolangun 

dalam menanggulangi kemiskinan belum sepenuhnya berhasil. Dalam tabel diatas 

menunjukkan tingkat kemiskinan dalam sepuluh tahun di Kabupaten Sarolangun, rata – rata 

tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun diatas sepuluh persen yaitu sebesar 11,411 

persen. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi 

biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, akan tetapi walaupun 

begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus tidak cukup bagi penurunan masyarakat miskin jika 

tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan di 

Kabupaten Sarolangun maka pertumbuhan ekonominya harus ditingkatkan, sementara 

kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun dalam sepuluh tahun dari 

tahun 200 – 2015 mengalami penurunan dan dan tingkat kemiskinannya mengalami 

peningkatan diatas sepuluh persen pada tahun 2015.Pada tahun 2006 angka kemiskinan di 

Kabupaten Sarolangun sebesar 11,23 persen dan merupakan persentase jumlah tingkat 

kemiskinan yang paling tinggi dlam tahun 2006 - 2015. Pada tahun 2007 – 2009, angka 

kemiskinan di Kabupaten Sarolangun mengalami penurunan sebesar 16,11 persen, 11,69 

persen, 9,85 persen. Tahun 2010 angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun sebesar 9,66 

persen. Pada tahun 2011, angka kemiskinan Kabupaten Sarolangun sebesar 9,1 persen dan 

merupakan persentase angka kemiskinan paling rendah dalam tahun 2006 – 2015. Pada tahun 

2012 – 2015, jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sarolangun mengalami sedikit 

peningkatan sebesar 9,46 persen, 9,55 persen, 10,17 persen, 10, 29 persen.  

 
 

Analisis Alokasi Belanja Bidang Ekonomi dalam Total Belanja Daerah di Kabupaten 

Sarolangun Periode Tahun 2006 – 2015 
Dana alokasi belanja bidang ekonomi dialokasikan untuk meningkatkan bidang 

ekonomi di daerah dan juga memperlancar pertumbuhan penduduk serta mengurangi tingkat 

kemiskinan  dan juga meningkatkan sumber-sumber pendapatan masyarakat setiap daerah. 

Alokasi bidang ekonomi seperti penyediaan prasarana untuk memperlancar proses 



perekonomian masyarakat. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua 

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode 

anggaran yang bersangkutan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka besar kontribusi alokasi belanja di bidang 

ekonomi terhadap total belanja daerah di Kabupaten Sarolangun dari data penelitian ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 5.4 

Alokasi Belanja Di Bidang Ekonomi Kabupaten Sarolangun 

Tahun 2006-2015 (dalam juta rupiah) 

 

Tahun 
Bidang 

Ekonomi 

Total 

Belanja 

Alokasi 

 (%) 

2006 61.478 341.433,57 18,00 

2007 37.506 445.346 8,42 

2008 47.954 529.658 9,05 

2009 59.605 578.261 10,30 

2010 40.727 505.877 8,05 

2011 49.166 624.837 7,86 

2012 79.489 872.293 9,11 

2013 80.757 812.066 9,94 

2014 95.339 911.344 10,46 

2015 94.487 968.218 9,75 

Rata-Rata 10,09 
 

   Sumber: DJPK.Depkeu (data diolah 2017) 

 

Alokasi Belanja bidang ekonomi terhadap total belanja di Kabupaten Sarolangun 

tahun 2006 - 2015  mengalami peningkatan dengan rata-rata 10,09 persen. Pada tahun 2006 

besar alokasi dana bidang ekonomi di Kabupaten Sarolangun sebesar 18,00 persen  dan pada 

tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 8,42 persen,  tahun 2008 dan tahun 2009 kembali 

meningkat menjadi 9,05 persen dan 10,30 persen. Tahun 2010 dan tahun 2011 menurun 

menjadi 8,05 persen dan 7,86 persen. Tahun 2012-2014 meningkat menjadi 9,112  persen, 

9,94 persen, dan 10, 46 persen dan di tahun 2015 mengalami sedikit penurunan menjadi 9, 75 

persen. 

Analisis Pengaruh Belanja Bidang Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 

Angka Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2006 – 2015 

 

Pengaruh Belanja Bidang Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode Tahun 

2006 – 2015 

Dalam meningkatkan belanja bidang ekonomi daerah harus diimbangi dengan 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dalam mengelola keuangan daerah  untuk 

menunjang keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri. Peningkatan alokasi belanja bidang 

ekonomi tercapai dengan ketersediaan anggaran. Untuk melihat pengaruh alokasi belanja 

bidang ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun dengan 

menggunakan alat analisis regresi linier sederhana dengan metode OLS (Ordinary Least 

Square) maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.6 

Pengujian Regresi Linear Sederhana Alokasi Belanja Bidang  Ekonomi Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 



Dependent Variable: PE   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/17   Time: 14:58   

Sample: 2006 2015   

Included observations: 10   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C 79.32473 32.06736 2.473691 0.0385 

ABBE -6.690507 2.973631 -2.249945 0.0546 

          
R-squared 0.387548 Mean dependent var 7.181000 

Adjusted R-squared 0.310992 S.D. dependent var 1.584420 

S.E. of regression 1.315172 Akaike info criterion 3.562669 

Sum squared resid 13.83742 Schwarz criterion 3.623186 

Log likelihood -15.81334 Hannan-Quinn criter. 3.496282 

F-statistic 5.062253 Durbin-Watson stat 0.939276 

Prob(F-statistic) 0.054572    
     
     

 

       Sumber : Hasil Pengolahan Output Eviews 8. 

        

Persamaan regresi yang dibentuk dalam variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y   = 79,32473 – 6,690507 X 

t(0,05)  = (2,473691*) (-2,249945
ns

) 

R-Square = 0,387548 

F-Test  = 5,062253 

Keterangan : 

* = Signifikan 

Ns = Tidak Signifikan 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel alokasi belanja bidang ekonomi 

terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan thitung profitabilitas  dari variabel belanja 

bidang ekonomi sebesar -2,249945 dan nilai ttabel  (10 – 3 = 7) ; 0.05 adalah 1.89458, 

sehingga thitung  < ttabel (-2,249945 < 1.89458). pada tabel diatas menunjukkan angka 

signifikansi untuk variabel alokasi belanja bidang ekonomi sebesar 0,0546, thitung < ttabel 

sehingga H0 diterima. Oleh karena itu, alokasi belanja bidang ekonomi tidak memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang 

berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara alokasi belanja bidang 

ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. 

Koefisien regresi pengaruh Alokasi Belanja Bidang Ekonomi terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi adalah negatif, artinya semakin besar belanja bidang ekonomi justru membuat 

ekonomi tidak tumbuh bahkan negatif, ini dapat diartikan bahwa besaran belanja bidang 

ekonomi tidak dapat mendorong ekonomi Kabupaten Sarolangun untuk tumbuh, walaupun 

demikian pengaruh anggaran belanja  alokasi bidang ekonomi ini bukanlah model yang 

terbaik untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi, akan tetapi perlu didukung dengan model 

lain. 

Hasil penelitian yang dilakukan Sri Endang Rahayu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dengan hasil yang berbeda, dimana variabel pengeluaran aparatur daerah dan 

variabel pelayanan publik memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Sumatera utara dengan besar koefisien variabel pengeluaran aparatur daerah 35,697, artinya 

apabila pengeluaran aparatur daerah naik 1%, maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara 



naik sebesar 35,697%,   dan koefisien  variabel pelayanan publik 51,062, Artinya apabila 

pelayanan publik naik 1%, maka pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara naik sebesar 

51,062%, dengan koefisien R-Square dengan nilai 0,923 yang artinya secara bersama-sama 

pengeluaran aparatur daerah dan pelayanan publik mampu memberikan variasi penjelasan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 92,3%. Sedangkan hasil yang dilakukan oleh peneliti dimana 

variabel alokasi belanja bidang ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun dengan besar koefisien -6.690507 dengan R-

Square 0.387548, artinya semakin besar belanja bidang ekonomi justru membuat ekonomi 

tidak tumbuh bahkan negatif.  

Pengaruh Belanja Bidang Ekonomi Terhadap Angka Kemiskinan Periode Tahun 2006 

– 2015 

Dalam meningkatkan belanja bidang ekonomi daerah harus bisa menurunkan jumlah 

angka kemiskinan  daerah dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian daerah  dalam 

menunjang keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri. Peningkatan alokasi belanja bidang 

ekonomi tercapai dengan ketersediaan anggaran yang cukup. Untuk melihat pengaruh alokasi 

belanja bidang ekonomi terhadap angka kemiskinan Kabupaten Sarolangun dengan 

menggunakan alat analisis regresi linier sederhana dengan metode OLS (Ordinary Least 

Square) maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 5.7 

Pengujian Regresi Linear Sederhana Alokasi Belanja Bidang 

  Ekonomi Terhadap Angka Kemiskinan 

 

Dependent Variable: TKM   

Method: Least Squares   

Date: 10/18/17   Time: 15:01   

Sample: 2006 2015   

Included observations: 10   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C 87.60091 77.00885 1.137543 0.2882 

ABBE -7.065743 7.141090 -0.989449 0.3514 

          
R-squared 0.109033 Mean dependent var 11.41100 

Adjusted R-squared -0.002338 S.D. dependent var 3.154663 

S.E. of regression 3.158348 Akaike info criterion 5.314832 

Sum squared resid 79.80131 Schwarz criterion 5.375349 

Log likelihood -24.57416 Hannan-Quinn criter. 5.248445 

F-statistic 0.979009 Durbin-Watson stat 0.429975 

Prob(F-statistic) 0.351422    
     
     

 

         Sumber : Hasil Pengolahan Output Eviews Versi 8. 

 

Persamaan regresi yang dibentuk dalam variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y    = 87,60091 – 7,065743 X 

t(0,05)   =  (1,137543*) (-0,989449
ns

) 

R-Squared  = 0,109033 

F-test   = 0,979009 



Keterangan : 

* = Signifikan 

Ns = Tidak Signifikan 

 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel alokasi belanja bidang ekonomi 

terhadap kemiskinan menunjukkan thitung profitabilitas  dari variabel belanja bidang ekonomi 

sebesar -0,989449 dan nilai ttabel  (10 – 3 = 7) ; 0.05 adalah 1.89458, sehingga thitung  < ttabel (-

0,989449 < 1.89458). pada tabel diatas menunjukkan angka signifikansi untuk variabel 

alokasi belanja bidang ekonomi sebesar 0,3514, thitung  <  ttabel sehingga H0 diterima. Oleh 

karena itu, alokasi belanja bidang ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan 

karena  nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti secara parsial tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara alokasi belanja bidang ekonomi dengan kemiskinan. 

Koefisien regresi pengaruh Alokasi Belanja Bidang Ekonomi terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten Sarolangun adalah bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa semakin besar 

belanja bidang ekonomi justru dapat mengurangi persentasi jumlah penduduk miskin, dimana 

setiap terjadi peningkatan alokasi belanja bidang ekonomi  sebesar 1 milyar akan dapat 

mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,05 persen (%). 

Besaran pengaruh Alokasi Belanja Bidang Ekonomi terhadap kemiskinan sebesar  -

7.065743,  artinya setiap terjadi peningkatan alokasi belanja bidang ekonomi akan dapat 

mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,05 persen (%). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sery Jefry Adil Waruwu, bahwa belanja 

pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 

dengan nilai koefisien sebesar 6,890E12 dan t hitung -2,747 < dari t tabel 1,753 terhadap 

tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1995 – 2014. Sedangkan hasil yang dilakukan oleh 

peneliti dimana variabel alokasi belanja bidang ekonomi memiliki pengaruh yang negatif 

terhadap kemiskinan di Kabupaten Sarolangun tahun 2006 - 2015 dengan besar koefisien -

7.065743 dengan R-Square 0,109033. 

 

IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Perkembangan Alokasi Belanja Bidang Ekonomi di Kabupaten Sarolangun periode 

penelitian 2006 – 2015 berfluktuatif. Dan rata-rata perkembangan alokasi belanja bidang 

ekonomi di Kabupaten Sarolangun  9,977 %. Alokasi Belanja Bidang Ekonomi tertinggi 

terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 94.487 juta rupiah. Alokasi Belanja Bidang 

Ekonomi terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 37.506 juta rupiah. 

2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sarolangun periode penelitian tahun 

2006 – 2015 mengalami penurunan. Dan rata – rata perkembangan pertumbuhan 

ekonomi  di Kabupaten Sarolangun 7,181 %. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 

tertinggi 8,48 % pada tahun 2012 dengan PDRB sebesar Rp. 7.663.231,90. 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi terendah 3,58 % pada tahun 2015 dengan PDRB 

Rp. 8.986.278,80 

3. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun tahun 2006 – 2015 berfluktuatif. Tingkat 

Kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 18,23 %. Tingkat 

Kemiskinan terendah terjadi pada tatun 2011 yaitu sebesar 9,1 %.. 

4. Besaran Alokasi Belanja Bidang Ekonomi terhadap Total Belanja Daerah di Kabupaten 

Sarolangun  dala periode penelitian tahun 2006 – 2015 peningkatannya tidak stabil. Dan 

rata – rata peningkatannya sebesar 10,09 %. Kontribusi Alokasi Belanja Bidang 



Ekonomi  terhadap Total Belanja Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sekitar 

18,00 %. Kontribusi Alokasi Belanja Bidang Ekonomi  terhadap Total Belanja Daerah 

terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sekitar 7,86 %. 

5. Alokasi Belanja Bidang Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi, dengan thitung  < ttabel (-2,249945 < 1.89458).  Koefisien regresi pengaruh 

Alokasi Belanja Bidang Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi adalah negatif  

dengan koefisien sebesar  -6.690507. Alokasi Belanja Bidang (-0,989449 < 1.89458). 

Koefisien regresi pengaruh Alokasi Belanja Bidang Ekonomi terhadap Kemiskinan di 

Kabupaten Sarolangun adalah bertanda negatif dengan koefisien sebesar -7.065743. 

 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini yaitu bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

terbatas yaitu Alokasi Belanja Bidang Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan  tingkat 

Kemiskinan di Kabupaten Sarolangun  sehingga tidak dapat menjelaskan tentang seluruh 

alokasi belanja perbidang.  

 

Saran 

Saran dalam penelitian ini salah satu pedoman untuk peneliti selanjutnya dan sebagai 

sumber informasi bagi yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan diatas saran dari 

penelitian ini ialah: 

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat lebih meningkatkan alokasi 

belanja bidang ekonomi dan juga meningkatkan sumber daya yang ada. 

2. Pemerintah harus membuat sebuah kebijakan untuk mendorong pencapaian pertumbuhan 

ekonomi yang lebih maju dengan menaikkan kapasitas produksi masyarakat untuk 

mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sarolangun. 

3. Untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Sarolangun, pemerintah dapat melakukan 

upaya dengan cara pertumbuhan ekonomi, peningkatan aloksi belanja di bidang 

ekonomi, peningkatan sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas sumber daya 

manusia di Kabupaten Sarolangun akan dapat mengurangi kemiskinan, salah satu upaya 

yang dilakukan pemerintah  seperti peningkatan kualitas pendidikan. 

4. Dalam meningkatkan kesejahteraan pembangunan di Kabupaten Sarolangun, perlu 

diperhatikan anggaran belanja daerahnya untuk meningkatkan proses pembangunan di 

Kabupaten Sarolangun. 
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