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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan titik awal adanya otonomi daerah.

Kedua landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan

dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka

jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 menyebutkan

bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu meningkatkan

pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal

teserbut demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan (Siregar, 2004:291). Pemberian otonomi daerah berimplikasi

terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena memberikan kebebasan

kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan

membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan gross domestic
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product (GDP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil

dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi

terjadi atau tidak (Arsyad, 2010:12).

Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan

pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk

suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan

baru yang akan memepengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah

tersebut (Kuncoro, 2004:46). Perbedaan karateristik dari Kota/Kabupaten

menyebabkan terjadinya pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam.

Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan suatu wilayah untuk

tumbuh, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah mampu mengalami

pertumbuhan dengan cepat sementara diwilayah yang lain mengalami

pertumbuhan lambat. Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah ingin

melihat apakah kondisi perekonomian semakin membaik (Rahardja dan

Manurung, 2008:131).

Salah satu provinsi yang masih mengalami perlambatan ekonomi adalah

Provinsi Jawa Barat. Angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015

mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pengelola

Statistik Jawa Barat, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan Maret

tahun 2015 sebesar 9,53%, jumlah tersebut naik sebesar 0,36% dari tahun 2014.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi menjelaskan bahwa

kemiskinan meningkat disebabkan faktor penduduk Provinsi Jawa Barat yang

besar. Belum lagi banyak perantau tinggal di Jawa Barat untuk mencari

peruntungan hidup, karena dekat dengan Ibukota Jakarta. Jawa Barat mengalami
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perlambatan ekonomi, ini menunjukan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat lebih

rendah dan aktivitas sektor usaha atau aktivitas permintaan publik menurun

(Ageng, 2016). Konsekuensi dari penurunan perekonomian tersebut bisa dilihat

dari pendapatan masyarakat yang menurun, serta terpaan gelombang PHK yang

terjadi. Faktor kemarau yang relatif panjang di tahun 2015 ikut menjadi faktor

tambahan. Karena rata-rata mata pencaharian masyarakat Jawa Barat berada pada

sektor pertanian, maka kemarau yang panjang sendiri setidaknya mempengaruhi

hasil panen para petani. Hal tersebut menjadi faktor pendorong adanya migrasi

dari desa ke kota, sehingga bertambah pengangguran dan tingkat kemiskinan di

tingkat kota. Harga pendapatan ekonomi masyarakat tidak sebanding dengan

kenaikan harga-harga barang. Penurunan harga BBM yang terjadi harus segera di

respon dengan penurunan harga komoditas (Ageng, 2016).

Selain itu pada tahun 2017, pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat

pada triwulan II-2017 terhadap triwulan II-2016 tumbuh 5,29 persen atau

melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2016 yang tumbuh sebesar

6,06 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Barat, Dody

Herlando menjelaskan perekonomian Jawa Barat pada triwulan II-2017 yang

diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

berlaku mencapai Rp446,93 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan

tahun 2010 mencapai Rp336,55 triliun. Struktur perekonomian di Jawa Barat

menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan II-2017 tidak

menunjukkan perubahan yang berarti. Pertumbuhan negatif terjadi pada

komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar minus 6,10% dan Perubahan

Inventori sebesar minus 0,49% (Saepulloh, 2017).
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Dari kasus di atas menunjukan bahwa pada tahun 2015 dan 2017,

pertumbuhan eknomi di Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 mengalami perlambatan jika dibandingkan

dengan tahun 2014. Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan ekonomi yang

disebabkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat yang mengalami

peningakatan, kegiatan usaha di sektor pertanian yang menurun, tingginya tingkat

pengangguran karena adanya migrasi dari desa ke kota. Kondisi ini

menggambarkan pendapatan eknomi masyarakat yang tidak sebanding dengan

kenaikan harga barang-barang. Perlambatan ekonomiyang terjadi di Provinsi Jawa

Barat menyebabkan tingginya gelombang PHK yang terjadi. Sedangkan tahun

2017, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan

tahun 2016. Provinsi Jawa Barat mengalami perlambatan ekonomi yang

disebabkan pertumbuhan negatif yang terjadi pada komponen ekspor barang

dan jasa, serta perubahan inventori yang mengalami penurunan.

Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan eknomi yaitu dengan

menciptakan lapangan usaha agar dapat meningkatkan kondisi perekonomian

masyarakat di seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan

lapangan usaha baru tidak terlepas dari peran pembangunan innfrastruktur yang

masih yang dapat mendukung aktivitas perekonomian di suatu daerah sehingga

dapat menciptakan lapangan usaha yang baru. Belanja modal menjadi salah satu

yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan

infrastruktur di suatu daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa belanja modal

adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
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memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain

meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan,

aset tak berwujud.

Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah daerah baik di kota dan

kabupaten atau di tingkat provinsi akan mendukung pembanguan indstruktur di

seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada

kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan

tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik (Krismayana, 2013).

Di bawah ini akan disajikan data mengenai realisasi belanja modal dan

pertumbuhan ekonomi di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011-

2015 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai

berikut :

Tabel 1.1

Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Periode

2011-2015

Tahun
Belanja Modal Pertumbuhan Ekonomi

2011 6.020.287.635.770 6,50%
2012 9.685.250.878.000 6,50%
2013 11.710.021.513.000 6,33%
2014 12.498.764.012.190 5,09%
2015 15.120.997.523.780 5,03%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi

di Provinsi Jawa Barat selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan,

padahal jika dilihat dari nilai realisasi belanja modal terus mengalami

peningkatan. Hal ini menunjukan adanya gap antara nilai realisasi belanja modal

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini berlawanan

dengan teori yang bertambahnya syarat fundamental untuk pembangunan
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ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan

pertambahan penduduk (Putro, 2010). Infrastruktur dan perbaikannya oleh

pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah (Putro,

2010).

Dari data di atas juga menunjukan bahwa adanya peningkatan nilai belanja

modal, namun hal tersebut tidak didukung dengan efektivitas penyerapan

anggaran belanja modal. Pada kenyataanya berbagai kasus penyerepan anggaran

belanja modal masih sering terjadi, hal ini yang menjadi salah satu penyebab

tingkat pertumbuhan eknomi mengalami perlambatan. Pelaksana Tugas Sekretaris

Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan serapan anggaran pemerintah Jawa

Barat baru 36 persen terhitung 21 Agustus 2015 dari total anggaran murni tahun

ini Rp 25,25 triliun, posisinya sudah Rp 9,67 triliun (Fikri, 2015). Selain itu

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek

menyebutkan pula bahwa secara keseluruhan realisasi penyerapan anggaran baru

mencapai 39,45%. Sejumlah provinsi yang penyerapan anggarannya rendah antara

lain Kalimantan Utara 19%, DKI Jakarta 19%, Papua 22%, dan Jawa Barat 26%.

Sejumlah provinsi lainnya sudah mencatatkan realisasi di atas 50%, yakni

Kalimantan Tengah 56%, Gorontalo 54%, Maluku Utara 53%, dan Sulawesi

Tenggara 51% (Faisal, 2015).

Dari kasus di atas mengenai penyerapan anggaran belanja modal di

Provinsi Jawa Barat menunjukan bahwa masih kurang maksimalnya kinerja

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengalokasian belanja modal. Pada tahun

2015, penyerapan anggaran belanja modal masih dinilai kecil, bahkan Provinsi

Jawa Barat tergolong kedalam provinsi yang penyerapan anggarannya rendah.
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Alokasi belanja modal pada pada setiap daerah yang dijabarkan dalam APBD

sebagai investasi sektor publik sangat diperlukan, karena di samping memberikan

efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi

program-program padat karya, juga secara tidak langsung melalui pengembangan

aktivitas usaha ekonomi bagi perusahaan (Sabir, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian yang

berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sudah pernah dilakukan, seperti

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendarmin (2012), hasil

penelitiannya menunjukan bahwa investasi swasta berpengaruh signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal tidak berpenrauh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu penelitian yang dilakukan

oleh Putra (2012), hasil penelitiannya menunjukan bahwa belanja modal dan

belanja operasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh

mengenai pertumbuhan ekonomi pada kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat

dengan judul penelitian yang akan diajukan yaitu sebagai berikut :

"Pengaruh Alokasi Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi"

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa

Barat Periode 2012-2016)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat

diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat?
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2. Bagaimana pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan

ekonomi di Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, secara khusus penelitian ini

bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi di

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan

ekonomi di Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat diantaranya

sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pertumbuhan ekonomi di

dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah,

serta menambah pemahaman terkait perbandingan antara konsep yang

diberikan pada masa perkuliahan dengan penerapannya langsung di

instansi pemerintahan.

2. Bagi Pemerintah

Bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota/kabupaten di Provinsi

Jawa Barat dalam mengambil kebijaksanaan untuk terus meningkatkan

dan mengembangkan daerahnya di masa yang akan datang dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
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3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk

pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti

selanjutnya dalam bidang yang sama.

4.    Bagi Akuntansi Sektor Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi

untuk para instansi akuntansi sektor publik Kota/kabupaten di Provinsi

Jawa Barat untuk memahami konsep pengalokasian belanja modal dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peniliti dalam

penulisan skripsi ini, peniliti melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah

Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dilakukan dari bulan

April 2018 sampai dengan selesai.


