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Penggunaan Metode Trimming pada Analisis Jalur
dalam Menentukan Model Kausal Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
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Abstract: This Research is done in South of Sumatera Province using panel data analysis method. Calculation data
is done using path analysis trimming method. This Research target is to yield the causal model explaining the level of
influence of variable eksogen to variable endogen. Based on form of DAU causal model that is:

Y1 = 0, 248X4 + 0, 907ε2

Y2 = 0, 281X7 + 0, 223X9 + 0, 805X10 + 0, 289ε2

Y3 = 0, 125X3 + 0, 211X6 + 0, 238X8 − 0, 119X9 − 0, 236X11 + 1, 014Y1 − 0, 413Y2 + 0, 118ε3

Model yielded is structural model which simultan. Fiscal Needs have an direct effect on biggest to DAU. Fiscal needs,

fiscal capacity, populations, industrial potency, tax of earth and building, custom of ground and building, and tax of

income has an effect direct to DAU. Large of area have an effect indirect through fiscal needs to DAU. Index of human

development, custom of ground and building, and nature resource has an effect indirect through fiscal capacity to DAU.
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1 PENDAHULUAN

A nalisis jalur merupakan suatu teknik analisis
statistika yang dikembangkan dari analisis re-

gresi berganda. Dalam model regresi, model yang ter-
bentuk digunakan untuk meramalkan (memprediksi)
variabel endogen apabila variabel eksogen diketahui.
Sedangkan dalam analisis jalur, model yang terben-
tuk digunakan untuk menjelaskan besarnya pengaruh
(bukan memprediksi) variabel eksogen terhadap vari-
abel endogen.

Dalam analisis jalur terdapat dua metode anali-
sis, yaitu metode dekomposisi dan metode trimming.
Apabila tujuan penelitian adalah membentuk model
kausal yang memasukkan seluruh variabel yang dia-
mati maka digunakan metode dekomposisi. Sedang-
kan metode trimming digunakan untuk memperbaiki
suatu model struktur analisis jalur dengan cara me-
ngeluarkan variabel eksogen yang koefisien jalurnya
tidak signifikan.

Penerapan metode trimming pada analisis jalur
dengan menggunakan data Dana Alokasi Umum
(DAU) menghasilkan model kausal DAU yang diben-
tuk karena adanya pengaruh sebab akibat yang mem-
pengaruhi struktur di dalam model. Analisis ini di-
dasarkan pada model pengaruh antar variabel untuk
melihat pengaruh kausal kebutuhan fiskal, kapasitas
fiskal, variabel pembentuk kebutuhan fiskal, dan vari-
abel pembentuk kapasitas fiskal terhadap DAU.

DAU adalah dana yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di-
alokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk hori-
zontal equity dan sufficiency [1]. Tujuan horizontal eq-
uity merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam
rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil
dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar
antardaerah. Sementara tujuan sufficiency meru-
pakan kepentingan daerah terutama untuk menutupi
fiscal gap, yakni selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal
needs) dan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Peneli-
tian ini bertujuan untuk memperoleh bentuk model
kausal DAU kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Se-
latan dan menentukan variabel berpengaruh secara
signifikan, baik secara langsung maupun tidak lang-
sung terhadap DAU kabupaten/kota di Provinsi Su-
matera Selatan.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Model Analisi Jalur

Model jalur ialah suatu diagram yang menghubungkan
antara variabel bebas, perantara, dan terikat. Pola
hubungan ditunjukkan dengan menggunakan anak
panah. Anak panah tunggal menunjukkan pengaruh
sebab-akibat antara variabel eksogen atau perantara
dengan satu variabel terikat atau lebih. Anak panah
juga menghubungkan kesalahan (variabel residue)
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dengan semua variabel endogen masing-masing. Anak
panah ganda menunjukkan korelasi antara pasangan
variabel eksogen.

Variabel eksogen dalam suatu model diagram jalur
ialah semua variabel yang tidak ada anak panah yang
menuju kearahnya. Jika antara variabel eksogen diko-
relasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan
anak panah dengan kepala dua yang menghubungkan
variabel-variabel tersebut. Variabel endogen ialah
variabel yang mempunyai anak panah menuju ke arah
variabel tersebut. Variabel yang termasuk di dalam-
nya ialah mencakup semua variabel perantara dan
terikat. Variabel perantara mempunyai anak panah
yang menuju kearahnya dan dari arah variabel terse-
but dalam sutau model diagram jalur. Sedangkan
variabel terikat hanya mempunyai anak panah yang
menuju kearahnya [2].

Model pengaruh kausal sederhana adalah model
di mana ada variabel terikat dan satu variabel be-
bas x, ditulis y = f(x). Pengaruh kausal berganda
yang memuat lebih dari satu variabel bebas dan satu
variabel terikat y ditulis y = f(x1, x2) atau y =
f(x1, x2, . . . , xk).

Koefesien jalur adalah koefesien regresi standar atau
disebut ’beta’ yang menunjukkan pengaruh langsung
dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat
dalam suatu model jalur tertentu. Koefisien jalur
adalah koefisien yang tidak punya satuan, oleh karena
itu dapat disimpulkan bahwa makin besar koefisien
jalur maka makin besar pengaruh yang diberikan vari-
abel itu. Koefisien jalur ditentukan menggunakan for-
mula berikut.


1 rx1x2 · · · rx1xk

rx1x2 1 · · · rx2xk

...
...

. . .
...

rxkx1 rxkx2 · · · 1




γyx1

γyx2

...
γyx2

 =


ryx1

ryx2

...
ryx2


Dengan γyx adalah koefisien jalur xi terhadap y ,rxixj

adalah koefisien korelasi antara variabel eksogen xi

dan variabel eksogen xj , dan ryxi
adalah koefisien ko-

relasi antara variabel endogen y dan variabel eksogen
xi. Koefisien korelasi dihitung menggunakan rumus
berikut

rxixj =
n

∑n
h=1 xihxjh −

∑n
h=1 xih

∑n
h=1 xjh√

(n
∑n

h=1 x2
ih − (

∑n
h=1 xih)2) (n

∑n
h=1 x2

jh − (
∑n

h=1 xjh)2)
; i 6= j = 1, 2, . . . , k

Koefisien jalur antara variabel eksogen dan endogen
diberi lambang gamma (γ), sedangkan koefisien jalur
antara variabel endogen dan endogen lainnya diberi
lambang Beta (β) [3].

2.2 Koefisien Determinasi dan Koefisien
Residu

Koefisien determinasi R2 adalah besarnya pengaruh
bersama-sama variabel eksogen terhadap variabel en-
dogen yang dapat dijelaskan oleh model persamaan
jalur. Nilai R2 persamaan jalur yang makin mendekati
100% menunjukkan bahwa makin banyak keragaman
variabel eksogen terhadap variabel endogen yang da-
pat dijelaskan dari persamaan jalur tersebut. Rumus
koefisien determinasi adalah sebagai berikut [4].

(
R2 = (γyx1γyx2 · · · γyxk

)
)


ryx1

ryx2

...
ryxk


dengan R2 adalah koefisien determinasi, γyxi adalah
koefisien jalur xi terhadap y, dan ryxi adalah koefisien

korelasi antara variabel endogen y dan variabel ekso-
gen xi.

Koefisien residu ρyx adalah besarnya pengaruh vari-
abel lain di luar model yang tidak ikut diamati. Ru-
mus koefisien residu adalah sebagai berikut

ρyx = 1−R2 .

2.3 Pengujian Koefisien Jalur Secara
Simultan dan Parsial

Pengujian secara simultan dimaksudkan untuk meli-
hat pengaruh variabel eksogen (x1, x2, . . . , xk) secara
bersama-sama terhadap variabel endogen y. Langkah
yang diperlukan dalam pengujian secara simultan
adalah sebagai berikut.

1. Bentuk hipotesis statistik

H0 : γyx1 = γyx2 = . . . = γyxk
= 0

Secara bersama-sama semua variabel eksogen ti-
dak berpengaruh terhadap variabel endogen.

H1 : γyx1 = γyx2 = . . . = γyxk
6= 0

Ada variabel eksogen berpengaruh terhadap en-
dogen.

0912-01-2



Eddy R./Penggunaan Metode Trimming . . . JPS Edisi Khusus (A) 09:12-01

2. Statistik uji yang digunakan

Fhitung =
(n− k − 1)R2

k(1−R2)

Dengan n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah
variabel eksogen, dan R2 adalah Koefisien deter-
minasi

3. Kriteria Pengujian: Hipotesis H0 ditolak apa-
bila |Fhitung| > |tα/2,n−k−1| atau apabila p-value
(sig) < α, yang berarti variabel eksogen secara
bersama-sama berpengaruh terhadap variabel en-
dogen.

2.4 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Pengaruh langsung adalah pengaruh suatu variabel
eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi tanpa
melalui variabel endogen yang lain. Besarnya penga-
ruh langsung suatu variabel eksogen terhadap variabel
endogen adalah perkalian nilai koefisien jalur variabel
eksogen terhadap variabel endogen dengan nilai koe-
fisien jalur variabel eksogen terhadap variabel endo-
gen. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh su-
atu variabel eksogen dengan variabel endogen yang
terjadi melalui variabel endogen lain yang terdapat
dalam satu model kausal yang sedang dianalisis. Be-
sarnya pengaruh tidak langsung suatu variabel ekso-
gen terhadap variabel endogen yaitu perkalian nilai
koefisien jalur variabel eksogen terhadap variabel en-
dogen dengan nilai koefisien jalur variabel endogen ter-
hadap variabel endogen yang dilaluinya. Pengaruh to-
tal adalah jumlah dari pengaruh langsung dan penga-
ruh tidak langsung [4].

2.5 Metode Dekomposisi dan Metode
Trimming

Metode dekomposisi adalah metode yang menekankan
pada pengaruh yang bersifat kausalitas antar variabel,
baik pengaruh langsung maupun tidak langsung dalam
kerangka analisis jalur. Metode Trimming adalah su-
atu metode yang digunakan untuk memperbaiki suatu
model struktur analisis jalur dengan cara mengeluar-
kan variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak sig-
nifikan dalam model. Penggunaan metode trimming
memerlukan perhitungan ulang koefisien jalur tanpa
menyertakan variabel eksogen yang koefisien jalurnya
tidak signifikan [5].

2.6 Pengujian Kesesuaian Model

Rumusan hipotesis statistik kesesuian model anali-
sis jalur adalah sebagai berikut [5]: H0: Model ti-
dak sesuai dengan data (tidak signifikan), H1: Model
sesuai dengan data (signifikan).

Uji statistik kesesuaian model koefisien Q menggu-
nakan rumus Q = 1−R2

m

1−M dengan R2
m = 1−(1−R2

1)(1−
R2

2) . . . (1−R2
p) dan M = R2

m setelah dilakukan trim-
ming. Apabila Q = 1 maka model dikatakan baik
dan apabila Q < 1 maka statistik koefisien Q perlu
diuji dengan statistik W yang dihitung dengan ru-
mus Whitung = −(n − d)1nQ dengan n adalah uku-
ran sampel, d adalah banyaknya koefisien jalur yang
tidak signifikan (derajat bebas), R2

m adalah koefisien
determinasi multipel untuk model yang diusulkan, dan
M adalah koefisien determinasi multipel 1R2

M sete-
lah koefisien jalur yang tidak signifikan dihilangkan.
Hipotesis H0 ditolak apabila Whitung ≥ x2

df , α yang
berarti model tersebut sesuai dengan data.

3 METODE

3.1 Ruang Lingkup

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang ter-
kait dengan masalah transfer DAU kabupaten/kota
di Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari
publikasi resmi dari berbagai instansi, seperti Badan
Pusat Statistika, Kantor Bappeda, Kanwil Keuangan,
dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Data
yang digunakan adalah data panel, meliputi data 14
daerah kabupaten/kota di Provisnsi Sumatera Selatan
selama tahun 2001 sampai dengan 2005.

Pembahasan dibatasi pada pembentukan model
kausal DAU menggunakan pendekatan metode trim-
ming pada analisis jalur. Variabel yang digunakan
dalam pembentukan model kausal DAU terdiri atas
variabel: Y3 = Dana Alokasi Umum, Y2 = Kapasitas
Fiskal,Y1 = Kebutuhan Fiskal, X1 = Indeks Kemaha-
lan Konstruksi, X2 = Indeks Kemiskinan Relatif,X3 =
Jumlah Penduduk, X4 = Luas Wilayah, X5 = Penda-
patan Asli Daerah, X7 adalah Potensi Industri, X6 =
Indeks Pembangunan Manusia, X8 = Bagi Hasil Pa-
jak Bumi dan Bangunan, X9 = Bagi Hasil Bea Per-
olehan Hak atas Tanah dan Bangunan, X10 = Bagi
Hasil Sumber Daya Alam, dan X11 = Bagi Hasil Pa-
jak Penghasilan.

3.2 Teknik Analisis

Langkah yang dilakukan dalam pembentukan model
kausal DAU adalah sebagai berikut.

1. Menggambarkan diagram jalur awal

2. Menggambarkan substruktur-substruktur yang
terbentuk. Untuk setiap substruktur yang ada
dilakukan perhitungan koefisien jalur, dengan
langkah berikut.

(a) Menghitung korelasi antar variabel.

(b) Menentukan matriks korelasi.
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(c) Menentukan invers matriks korelasi Rxixj
.

(d) Menentukan nilai-nilai koefisien jalur.

(e) Menghitung R2, menghitung koefisien re-
sidu, dan pengujian koefisien jalur secara si-
multan maupun parsial.

3. Membentuk model kausal DAU menggunakan
metode trimming. Penerapan metode trimming
pada setiap substruktur yang terbentuk dilakukan
dengan langkah-langkah berikut.

(a) Menggambarkan diagram jalur yang terben-
tuk, yakni diagram dengan variabel yang sig-
nifikan saja.

(b) Menghitung ulang koefisien jalur setelah
variabel eksogen yang tidak signifikan dike-
luarkan.

(c) Menghitung R2 dan koefisien residu.

4. Menginterpretasikan model kausal DAU yang ter-
bentuk yang terdiri dari:

(a) Menentukan pengaruh langsung, pengaruh
tidak langsung, dan pengaruh total variabel
eksogen terhadap DAU.

(b) Melakukan pengujian kesesuaian model
kausal DAU.

4 HASIL PENELITIAN

Gambar 1: Diagram Jalur Model Kausal Y3

Pembentukan model kausal DAU diperlukan untuk
mengetahui pengaruh langsung, pengaruh tidak lang-
sung, dan pengaruh total variabel X1, . . . , X11 terha-
dap Y3. Secara teoritis, tranfer DAU terkait dengan
indikator kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Vari-
abel Y3 dipengaruhi oleh Y1 dan Y2. Sedangkan vari-
abel Y1 dipengaruhi secara langsung oleh X1, X2, X3

dan X4 dan variabelY2 dipengaruhi secara langsung
oleh variabel X5, . . . , X11. Variabel X1, . . . , X11 juga
dapat mempengaruhi Y3 baik secara langsung maupun
tidak langsung. Berdasarkan penjelasan tersebut da-
pat dibentuk diagram jalur awal seperti disajikan pada
Gambar 1. Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 1
maka dapat dibentuk 3 substruktur. Selanjutnya un-
tuk setiap subsruktur dianalisis dengan teknik analisis
jalur mulai dari menghitung koefisien jalur, menghi-
tung R2, menghitung koefisien residu, dan pengujian
koefisien jalur secara simultan maupun parsial.

4.1 Substruktur 1

Substruktur 1 menggambarkan pengaruh X1, X2, X3

dan X4 terhadap Y1. Diagram jalur model kausal sub-
struktur 1 disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2: Diagram Jalur Model Kausal Substruktur 1

Persamaan model kausal substruktur 1 yang terben-
tuk adalah sebagai berikut.

Y1 = γY1X1X1+γY1X2X2+γY1X3X3+γY1X4X4+ρY1ε1
(1)

Nilai koefisien jalur pada pers.(1) dihitung dengan
langkah berikut.

• Menghitung korelasi antar variabel. Nilai kore-
lasi antar variabel dihitung menggunakan rumus
berikut

rxixj =
n

∑n
h=1 xihxjh −

∑n
h=1 xih

∑n
h=1 xjh√

(n
∑n

h=1 x2
ih − (

∑n
h=1 xih)2)

(
n

∑n
h=1 x2

jh − (
∑n

h=1 xjh)2
) ; i 6= j = 1, 2, . . . , k.
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Berdasarkan rumus ini diperoleh nilai korelasi an-
tara variabel: (a) X1 dan Y1 = 0, 007, (b) X2 dan
Y1 = −0, 050, (c) 31 dan Y1 = 0, 301, (d) X4 dan
Y1 = 0, 305, (e) X1 dan X2 = 0, 110, (f) X1 dan
X3 = −0, 106, (g) X1 dan X4 = 0, 262, (h) X2

dan X3 = −0, 080, (i) X2 dan X4 = 0, 286, (j) X3

dan X4 = 0, 230.

• Menentukan matriks korelasi Berdasarkan nilai-
nilai yang diperoleh pada langkah 1, diperoleh
matriks korelasi:

Rxixj =


1 rx1x2 rx1x3 rx1x4

rx2x1 1 rx2x3 rx2x4

rx3x1 rx3x2 1 rx3x4

rx4x1 rx4x2 rx4x3 1

 =


1 0, 110 −0, 106 0, 262

0, 110 1 −0, 080 0, 286

−0, 106 −0, 080 1 0, 230

0, 262 0, 286 0, 230 1

 ; Ry1xi =


ry1x1

ry1x2

ry1x3

ry1x4

 =


0.007

−0, 050

0, 301

0, 305



• Menentukan invers matriks korelasi Rxixj . Invers
matriks korelasi Rxixj

ditentukan dengan meng-

gunakan operasi baris elementer, (Rxixj

...I4) yaitu

(I4

...(R−1
xixj

), sehingga diperoleh

R−1
xixj

=


1, 108 −0, 012 0, 192 −0, 330
−0, 112 1, 116 0, 169 −0, 354
0, 193 0, 169 1, 115 −0, 355
−0, 331 −0, 354 −0, 355 1, 269



• Menentukan nilai-nilai koefisien jalur. Berbagai
nilai koefisien jalur pada substruktur 1 adalah
γY1X1 , γY1X2 , γY1X3 , γY1X4 , yang diperoleh dari
perkalian matriks berikut.


1 rx1x2 rx1x3 rx1x4

rx2x1 1 rx2x3 rx2x4

rx3x1 rx3x2 1 rx3x4

rx4x1 rx4x2 rx4x3 1




γy1x1

γy1x2

γy1x3

γy1x4

 =


ry1x1

ry1x2

ry1x3

ry1x4

 =


−0, 034
−0, 113
0, 220
0, 295



Koefisien jalur antara variabel: (a) Y1 dan X1 =
−0, 034, (b) Y1 dan X2 = −0, 113, (c) Y1 dan
X3 = 0, 220, (d)Y1 dan X4 = 0, 295.

Selanjutnya untuk melihat pengaruh secara ber-
sama-sama X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y1 dihitung
nilai R2 dengan rumus berikut.

R2
(

γy1x1 γy1x2 γy1x3 γy1x4

)


ry1x1

ry1x2

ry1x3

ry1x4

 = 0, 162

Nilai R2 = 0, 162 = 16, 2% menunjukkan be-
sarnya kontribusi variabel X1, X2, X3, dan X4 secara
bersama-sama terhadap Y1. Koefisien Residu (ρY1) =
1−R2 = 83, 8 menunjukkan bahwa 83,8% dari Kebu-
tuhan Fiskal dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak

diperhitungkan dalam model.
Persamaan model kausal substruktur 1 adalah seba-

gai berikut.

Y1 = −0, 034X1 − 0, 113X2 + 0, 220X3 + 0, 295X4

+0, 838ε1

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-
sama verianel X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terha-
dap Y1, tetapi hanya variabel X4 yang berpengaruh
nyata terhadap Y1

4.2 Substruktur 2

Substruktur 2 menggambarkan pengaruh X5, . . . , X11

terhadap Y2. Diagram jalur model kausal substruktur
2 disajikan pada Gambar 3. Persamaan model sub-
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struktur 2 yang terbentuk adalah:

Y2 = γY2X5X5 + γY2X6X6 + γY2X7X7 + γY2X8X8

+γY2X9X9 + γY2X10X10 + γY2X11X11 (2)

Nilai koefisien jalur pada pers.(2) dihitung dengan
langkah yang sama dengan penyelesaian pada sub-
struktur 1.

Gambar 3: Diagram Jalur Model Kausal Substruktur 2

Nilai koefisien jalur antara variabel: (a) Y2 dan
X5 = 0, 217, (b) Y2 dan X6 = 0, 022, (c) Y2 dan
X7 = 0, 197, (d) Y2 dan X8 = −0, 134, (e) Y2 dan
X9 = 0, 241, (f) Y2 dan X10 = 0, 802, (g) Y2 dan
X11 = 0, 046.

Berdasarkan nilai koefisien jalur tersebut diperoleh
nilai R2 = 75,2% yang menunjukkan besarnya kon-
tribusi variabel X5, . . . , X11 secara bersama-sama ter-
hadap Y2 dan koefisien residu = 24, 8% yang menun-
jukkan bahwa 24,8% dari Kapasitas Fiskal dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam
model.

Persamaan model kausal substruktur 2 adalah seba-
gai berikut.

Y2 = 0, 217X5 + 0, 022X6 + 0, 197X7 + 0, 134X8

+0, 241X9 + 0, 802X10

+0, 046X110, 248ε2

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-
sama variabel X5, . . . , X11 berpengaruh terhadap Y2,
tetapi hanya variabel X7, X9dan X10 yang berpenga-
ruh terhadap Y2.

4.3 Substruktur 3

Substruktur 3 menggambarkan pengaruh X1, . . . , X11;
Y1, Y2 terhadap Y3 . Diagram jalur model kausal sub-
struktur 3 disajikan pada Gambar 4.

Persamaan model substruktur 3 yang terbentuk

Gambar 4: Diagram Jalur Model Kausal Substruktur 3

adalah:

Y3 = γY3X1X1 + γY3X2X2 + γY3X3X3 + γY3X4X4

+ γY3X5X5 + γY3X6X6 + γY3X7X7 + γY3X8X8

+ γY3X9X9 + γY3X10X10 + γY3X10X11

+ βY3Y1Y1 + βY3Y2Y2 + ρY3ε3

Nilai koefisien jalur antara variabel: (a) Y3dan X1 =
−0, 070, (b) Y3 dan X2 = −0, 081, (c) Y3 dan
X3 = 0, 096, (d) Y3 dan X4 = 0, 081, (e) Y3 dan
X5 = −0, 158, (f) Y3 dan X6 = 0, 217, (g) Y3 dan
X7 = 0, 043, (h) Y3 dan X8 = 0, 247, (i) Y3 dan
X9 = −0, 154, (j) Y3 dan X10 = - 0,159, (k) Y3 dan
X11 = - 0,279, (l) Y3dan Y1 = 0, 115, (m) Y3 dan
Y2 = −0, 274.

Berdasarkan nilai koefisien jalur tersebut diperoleh
nilai= 90,3% yang menunjukkan besarnya kontribusi
variabel X1, . . . , X11;Y1, Y2 secara bersama-sama ter-
hadap Y3, dan koefisien residu = 9,7% yang menun-
jukkan bahwa 9,7% dari DAU dipengaruhi oleh vari-
abel lain yang tidak diperhitungkan di dalam model.

Y3 = −0, 070X1 − 0, 081X2 + 0, 096X3 + 0, 081X4

+ 0, 158X5 + 0, 217X6 + 0, 043X7 + 0, 247X8

− 0, 154X9 + 0, 159X10 − 0, 279X11

+ 1, 115Y1 − 0, 274Y2 + 0, 097ε3

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa secara
bersama-sama X1, . . . , X11;Y1, Y2 berpengaruh terha-
dap Y3, tetapi hanya variabel Y1, Y2, X3, X6, X8, X9

dan X11 yang berpengaruh terhadap Y3.
Model kausal yang dihasilkan pada substruktur 1,

substruktur 2, dan substruktur 3 tersebut masih men-
gandung beberapa variabel endogen yang pengaruh-
nya terhadap variabel endogen tidak signifikan, se-
hingga diperlukan metode trimming untuk memper-
baiki model kausal tersebut.
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4.4 Model Kausal DAU Menggunakan
Metode Trimming

Metode Trimming adalah metode yang digunakan un-
tuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur
dengan cara mengeluarkan variabel eksogen yang koe-
fisien jalurnya tidak signifikan dalam masing-masing
model substruktur. Dari model yang terbentuk, terda-
pat beberapa variabel yang tidak signifikan. Variabel-
variabel yang tidak signifikan pada substruktur 1
adalah X1, X2, X3. Variabel-variabel yang tidak sig-
nifikan pada substruktur 2 adalah X5X6, X8, X11.
Variabel-variabel yang tidak signifikan pada substruk-
tur 3 adalah X1, X2, X4, X5, X7X10. Sehingga model
pada substruktur 1, substruktur 2 dan substruktur 3
perlu diperbaiki melalui metode trimming, dengan tu-
juan untuk menghitung ulang koefisien jalur setelah
variabel eksogen yang tidak signifikan dikeluarkan.

4.4.1 Penerapan Metode Trimming pada
Substruktur 1

Berdasarkan pengujian secara parsial terhadap koe-
fisien jalur pada model substruktur 1 diperoleh bahwa
hanya variabel X4 yang berpengaruh signifikan terha-
dap Y1, sehingga diperoleh diagram jalur model kausal
struktur 1 trimming seperti diperlihatkan pada Gam-
bar 5.

Gambar 5: Diagram Jalur Model Kausal Substruktur 1
Trimming

Korelasi antara X4 dan Y1 adalah 0,305 dan ma-
triks korelasi adalah RXiXj

= brX4x4c = (1) dan
RY1Xj

= brY1x4c = (0, 305). Invers matriks korelasi
RXiXj

adalah 1. Nilai koefisien jalur pada substruk-
tur 1 adalah γY1X4 , diperoleh dari perkalian matriks
brX4x4c bγY1X4c = brY1x4c. JadibγY1X4c = (0, 305)
yang mengambarkan besarnya koefisien jalur antara
Y1dan X4 sebesar 0,305.

Nilai R2 pada substruktur 1 adalah R2 =
(γY1X4)(rY1X4)= 0,093 = 9,3% yang menunjukkan be-
sarnya konstribusi Jumlah Penduduk terhadap Ke-
butuhan Fiskal, dan koefisien residu 90,7% menun-
jukkan bahwa 90,7% dari Kebutuhan Fiskal dipenga-
ruhi oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan di
dalam model. Persamaan model kausal substruktur 1
adalah Y1 = 0, 248X4 + 0, 907ε1.

4.4.2 Penerapan Metode Trimming Pada
substruktur 2

Berdasarkan pengujian secara parsial terhadap koe-
fisien jalur pada model substruktur 2 diperoleh bahwa

hanya variabel X7, X9dan X10yang berpengaruh sig-
nifikan terhadap Y2 , sehingga diperoleh diagram jalur
model kausal struktural 2 trimming seperti diperli-
hatkan pada Gambar 6.

Gambar 6: Diagram Jalur Model Kausal Substruktur 2
Trimming

Korelasi antara variabel: (a) Y2 dan X7 = 0, 281,
(b) Y2 dan X9 = 0, 223, (c) Y2 dan X10 = 0, 805. Nilai
R2 = 71, 1% menunjukan besarnya kontribusi variabel
X7, X9 dan X10 secara bersama-sama terhadap Y2 ,
dan koefisien residu = 28,9% menunjukkan besarnya
pengaruh variabel lainnya yang tidak diperhitungkan
di dalam model. Persamaan model kausal substruktur
2 adalah Y2 = 0, 281X7+0, 223X9+0, 805X10+0, 289ε2

4.4.3 Penerapan Metode Trimming Pada
substruktur 3

Berdasarkan pengujian secara parsial terhadap koe-
fisien jalur pada model substruktur 3 diperoleh bahwa
variabel Y1, Y − 2, X3, X6, X8, X9 dan X11 berpenga-
ruh secara signifikan terhadap Y3, sehingga diperoleh
diagram jalur model kausal substruktur 3 trimming
seperti diperlihatkan pada Gambar 7.

Gambar 7: Diagram Jalur Model Kausal Substruktur 3
Trimming

Korelasi antara variabel: (a) Y3 dan X3 = 0, 125,
(b) Y3 dan X6 = 0, 211, (c) Y3 dan X8 = 0, 238, (d)
Y3 dan X9 = −0, 119, (e) Y3 dan X11 = −0, 239, (f)
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Y3 dan Y1 = 1, 014, (g) Y3 dan Y2 = −0, 413. Nilai
R2 = 88, 2 menunjukkan besarnya kontribusi variabel
Y1, Y − 2, X3, X6, X8, X9 dan X11 terhadap Y3. Koe-
fisien Residu = 11,8% menunjukkan besarnya penga-

ruh variabel lain yang tidak diperhitungkan di dalam
model. Persamaan model kausal substruktur 3 Trim-
ming adalah:

y3 = 0, 125X3 + 0, 211X6 + 0, 238X8 − 0, 119X9 − 0, 236X11 + 1, 014Y1 − 0, 413Y2 + 0, 118ε3

4.5 Interpretasi Model kausal akhir DAU

Model kausal merupakan model pengaruh sebab aki-
bat antar variabel eksogen dan variabel endogen. Pe-
ngaruh dalam model kausal ini dapat berupa penga-
ruh langsung, pengaruh tidak langsung, maupun pe-
ngaruh total. Berdasarkan hasil dari substruktur 1,
substruktur 2 dan substruktur 3, maka dapat digam-
barkan diagram jalur akhir untuk Y3 seperti disajikan
pada Gambar 8.

Gambar 8: Diagram Jalur Akhir Model Kausal Y3

4.5.1 Pengaruh Variabel-variabel Eksogen
Terhadap DAU

Pengaruh langsung adalah pengaruh suatu variabel
eksogen terhadap variabel endogen yang terjadi tanpa
melalui variabel endogen lainnya. Besarnya pengaruh
langsung suatu variabel eksogen terhadap variabel en-
dogen adalah perkalian nilai koefisien jalur variabel
eksogen terhadap variabel endogen dengan nilai koe-
fisien jalur variabel eksogen terhadap variabel endo-
gen. Pengaruh tidak langsung adalah pengaruh su-
atu variabel eksogen terhadap variabel endogen yang
terjadi melalui variabel endogen lain yang terdapat
dalam suatu model kausal yang sedang dianalisis. Be-
sarnya pengaruh tidak langsung suatu variabel ekso-
gen terhadap variabel endogen yaitu perkalian nilai
koefisien jalur variabel eksogen terhadap variabel en-

dogen dengan nilai koefisien jalur variabel endogen ter-
hadap variabel endogen yang dilaluinya. Besarnya pe-
ngaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung
dan pengaruh tidak langsung.

Berdasarkan Gambar 8 (Lampiran) dapat diketahui
pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pe-
ngaruh total untuk masing-masing variabel terhadap
DAU (Y3) sebagai berikut.

1. Pengaruh langsung jumlah penduduk terhadap
DAU = 0,016. Tidak memiliki pengaruh tidak
langsung. Pengaruh total = 0, 016.

2. Pengaruh langsung luas wilayah terhadap DAU
tidak ada. Pengaruh tidak langsung = 0,309. Pe-
ngaruh total = 0, 309.

3. Pengaruh langsung potensi industri terhadap
DAU = 0,045. Tidak memiliki pengaruh tidak
langsung. Pengaruh total = 0, 045.

4. Pengaruh langsung indeks pembangunan manusia
terhadap DAU tidak ada. Pengaruh tidak lang-
sung = −0, 116. Pengaruh total = −0, 116.

5. Pengaruh langsung PBB terhadap DAU = 0,057.
Tidak memiliki pengaruh tidak langsung. Penga-
ruh total = 0, 057.

6. Pengaruh langsung BPHTB terhadap DAU =
0,014. Pengaruh tidak langsung = -0,092. Pe-
ngaruh total = −0, 078.

7. Pengaruh langsung SDA terhadap DAU tidak
ada. Pengaruh tidak langsung = -0,332. Penga-
ruh total = −0, 332.

8. Pengaruh langsung PPh terhadap DAU = 0,056.
Tidak memiliki pengaruh tidak langsung. Penga-
ruh total = 0, 056.

9. Pengaruh langsung FN terhadap DAU = 1,028.
Tidak memiliki Pengaruh tidak langsung. Penga-
ruh total = 1, 028.

10. Pengaruh langsung FC terhadap DAU = 0,171.
Tidak memiliki pengaruh tidak langsung. Penga-
ruh total = 0, 171.
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4.5.2 Pengujian Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model dimaksudkan untuk menguji
apakah model yang diusulkan memiliki kesesuaian
dengan data atau tidak. Rumusan hipotesis kesesua-
ian model analisis jalur dirumuskan sebagai berikut:
H0: Model tidak sesuai dengan data; H1: Model sesuai
dengan data

Statistik uji untuk pengujian hipotesis ini menggu-
nakan koefisien Q. Berdasarkan nilai R2 pada masing-
masing substruktur awal (sebelum diterapkan metode
trimming). Nilai R2 untuk masing-masing substruk-
tur adalah R2

1 = 0, 162,R2
2 = 0, 752 dan R2

3 = 0, 903,
sehingga R2

m = 1 − (1 − R2
1)(1 − R2

2)(1 − R2
3) = 0, 98.

Sedangkan dilakukan metode trimming diperoleh ni-
lai R2 untuk masing-masing substruktur adalah seba-
gai berikut.R2

1 = 0, 093, R2
2 = 0, 711,dan R2

3 = 0, 882,
sehinggaM = 1 − (1 − R2

1)(1 − R2
2)(1 − R2

3) = 0, 969.
Nilai koefisien Q adalah

Q =
1−R2

m

1−M
= 0, 645

Dengan ukuran sampel n = 70 dan banyaknya koe-
fisien jalur yang tidak signifikan d = 13. Nilai koefisien
Q ini dibandingkan dengan sebaran X2(d;α) melalui
perhitungan Whitung = −(n−d)InQ = −57In0, 645 =
24, 99. Menggunakan α = 5% dan derajat bebas
= 13 (banyaknya koefisien jalur yang tidak signifikan)
diperoleh X2(d;α) = X2(13; 0, 05) = 22, 362. Karena
nilai Whitung > X2(13; 0, 05) maka secara statistik,
dengan tingkat kepercayaan 95% , bisa dikatakan
bahwa model kausal DAU sesuai dengan data yang
diamati. Hal ini berarti model yang diperoleh memi-
liki kemampuan untuk memberikan informasi tentang
variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terha-
dap DAU.

5 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas diperoleh model
kausal DAU sebagai berikut:

Y1 = 0, 248X4 + 0, 907ε2

Y2 = 0, 281X7 + 0, 223X9 + 0, 805X10 + 0, 289ε2

Y3 = 0, 125X3 + 0, 211X6 + 0, 238X8 − 0, 119X9

− 0, 236X11 + 1, 014Y1 − 0, 413Y2 + 0, 118ε3

Ketiga model ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan

Variabel yang paling besar pengaruhnya secara
langsung terhadap DAU adalah Kebutuhan Fiskal.
Variabel yang lainnya adalah kapasitas fiskal, jumlah
penduduk, potensi industri, bagi hasil PBB, bagi hasil
BPHTB, dan bagi hasil PPh.

Luas wilayah berpengaruh terhadap DAU secara ti-
dak langsung melalui kebutuhan fiskal. Indeks pem-
bangunan manusia, bagi hasil BPHTB, dan bagi hasil

SDA berpengaruh terhadap DAU secara tidak lang-
sung melalui kapasitas fiskal.
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