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RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan keuangan daerah yang masih dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan yaitu masih terdapat ketergantungan terhadap subsidi dari pemerintah pusat 

yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu 

subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Kalimantan Selatan dan pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD dan belanja 

modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Selatan tahun 2012-2016. Beberapa peniliti yang melakukan penelitian mengenai 

pengaruh kinerja keuangan berupa kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD dan belanja 

modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mendapatkan hasil yang beragam. 

Hasil dari penelitian Astuti (2015), rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efektifitas 

berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian Ani & Dwiranda (2014), 

menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan rasio efektifitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Penelitian Daniar (2016), mengenai belanja modal memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap PDRB. 
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RUMUSAN MASALAH 

- Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten 

Pangkep 

- Untuk melihat kinerja keuangan pemerintah kabupaten Pangkep dari sisi pengeluaran 

(belanja) terhadap alokasi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (modal) 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pertumbuhan ekonomi daerah dengan meneliti 

sejauhmana pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang merupakan salah satu bentuk instrumen kebijakan fiskal yang 

ditempuh oleh pemerintah daerah. 
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Tugas 1 

Carilan 2 buah journal yang saling terkait. lakukan analisis terhadap persamaan dan perbedaaan 
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Jawaban: 

Jurnal Pertama dengan judul: 

Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Orang Tua dan Hasil Belajar Ekonomi terhadap 
Tingkat Literasi Keungan Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 

Ajaran 2017/2018 

PRAKOSO, BAYU (2019) Pengaruh Tingkat Soial Ekonomi Orang Tua dan Hasil Belajar 
Ekonomi terhadap Tingkat Literasi Keungan Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
Tahun Ajaran 2017/2018. Other thesis, Universitas Sebelas Maret. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Tingkat sosial ekonomi orang tua dan hasil 
belajar ekonomi secara bersama-sama terhadap tingkat literasi keuangan kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar, (2) Pengaruh tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap tingkat 
literasi keuangan kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar, (3) Pengaruh hasil belajar 
ekonomi terhadap tingkat literasi keungan kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
Objek Penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang 
mendapat mata pelajaran ekonomi sebanyak 312 orang. Tekhnik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah Proporsional random sampling dengan jumlah sampel 84 siswa. Tekhnik 
Pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk 
mengumpulkan data tentang Tingkat sosial ekonomi orang tua dan tingkat literasi keuangan 
sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar ekonomi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) 
Terdapat pengaruh yang signifikan antara Tingkat sosial ekonomi orang tua dan hasil belajar 
ekonomi secara bersama-sama terhadap tingkat literasi keuangan kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar yang ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel, 
yaitu 149,795 > 3,18 dan nilai sig. 0,000 < 0,1. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Tingkat sosial ekonomi orang tua terhadap tingkat literasi keuangan kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar yaitu 7,651 > t 
tabel yaitu 1,663 dan nilai sig. 0,000 < 0,1 (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara hasil 



belajar ekonomi terhadap tingkat literasi keuangan kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar yang ditunjukkan dengan nilai thitung hasil belajar ekonomi adalah sebesar 2,702 > 
t tabel yaitu 1,663 dan nilai sig. 0,008 < 0,1. Kata kunci : Tingkat sosial ekonomi orang tua, Hasil 
Belajar, Tingkat Literasi Keuangan. 

Credit : https://eprints.uns.ac.id/43124/ 

 

 

 

Jurnal Kedua dengan judul : 

 

PENGARUH STATUS EKONOMI ORANG TUA, IPK DAN PEMBELAJARAN DI 
PERGURUAN TINGGI TERHADAP LITERASI KEUANGAN MAHASISWA 

Mahendi Ismail STIE Perbanas Surabaya Email : 2014210860@students.perbanas.ac.id 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh latar belakang ekonomi orang tua, IPK, proses 
pembelajaran dalam kolase ke literasi keuangan siswa. Metode penelitian adalah survei terhadap 
158 siswa di fakultas ekonomi dan bisnis di Surabaya wilayah. Teknik pengambilan sampel adalah 
purposive samping dan convenience. contoh. Metode statistik dalam penelitian ini adalah kuadrat 
terkecil parsial. Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dan Analisis Varians (ANOVA) 
digunakan untuk menganalisis varians. Teknik pengambilan sampel adalah purposive samping dan 
convenience sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan status ekonomi orang tua dan IPK tidak 
berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan, tidak ada perbedaan literasi keuangan antara 
pemahaman finansial yang relevan bahan kuliah, metode proses belajar mengajar dan media atau 
sumber daya yang kompatibel dengan kompetensi. 

 

Credit : http://eprints.perbanas.ac.id/3567/8/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf 

 

 

Jawaban : 

1. Persamaan: 
a. Variabel Dependen pada penelitian adalah Literasi Keuangan. 
b. Satu Variabel Dependen pada penelitian adalah Tingkat Sosial/Status Ekonomi 

Orang Tua. 
c. Tujuan penelitian yang sama, yaitu untuk mengetahui Tingkat Literasi Keuangan. 

 

https://eprints.uns.ac.id/43124/
http://eprints.perbanas.ac.id/3567/8/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf


2. Perbedaan: 
a. Variabel Independen yang berbeda. Variabel Independen pada jurnal pertama 

adalah Hasil Belajar Ekonomi. Sementara pada jurnal kedua, variabel 
Independennya adalah IPK dan Pembelajaran. 

b. Pada jurnal pertama, status sosial ekonomi orang tua terhadap tingkat literasi 
keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat literasi 
keuangan. Sementara pada jurnal kedua, variabel tersebut, tidak memberikan 
pengaruh signifikan terhadap tingkat literasi keuangan. 
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