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ABSTRAK 

Rena Amalin, (2008/05963) : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Skripsi 

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Padang. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan 

Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pengaruh rasio beban 

ketergantungan penduduk terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di 

Sumatera Barat, (2) Pengaruh indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Di 

Sumatera Barat, (3) Pengaruh rasio belanja pegawai terhadap dana alokasi umum 

Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, (4) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 

dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, (5) Pengaruh rasio beban 

ketergantungan penduduk, indeks pembangunan manusia, rasio belanja pegawai, 

pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap dana alokasi umum 

Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. 

 Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time 

series tahun 2008-2012 dan cross-section 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. 

Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. 

Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) Uji Multikolinearitas. (2) Uji 

Heterokedastisitas. (3) Uji Autokorelasi (4) Analisis Regresi Panel. (5) Uji T. (6) 

Uji F. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rasio beban ketergantungan 

penduduk berpengaruh signifikan dan negatif terhadap dana alokasi umum 

Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (sig=0,04< α=0,05) dengan tingkat pengaruh 

sebesar 0,04 persen. (2) Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 

(sig=0,00< α=0,05) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,00 persen. (3) Rasio 

belanja pegawai tidak berpengaruh siginifkan terhadap dana alokasi umum 

Kab/Kota Di Sumatera Barat (sig=0,05> α=0,05) dengan tingkat pengaruh sebesar 

0,05 persen. (4) Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap dana alokasi umum Kab/Kota Di Sumatera Barat (sig=0,19< α=0,05) 

dengan tingkat pengaruh sebesar 0,19. (6) Rasio penduduk produktif, IPM, rasio 

belanja pegawai terhadap belanja daerah, PAD berpengaruh signifikan terhadap 

dana alokasi umum Kab/Kota Di Sumatera Barat (sig=0,00< α=0,05). Kontribusi 

secara bersama-sama dari variabel independent yang digunakan terhadap variabel 

dependent adalah sebesar 96,59 persen dan sisanya 7,08% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar model atau tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka disarankan kepada 

Pemerintah setiap Kab/Kota untuk lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang 

dilakukan berkaitan dengan formula dana alokasi umum agar memperhatikan 

kembali variabel-variabel yang dapat mempengaruhi DAU tersebut. 
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