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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Seiring perkembangan zaman tentu kebutuhan manusia bertambah, oleh 

karena itu perekonomian secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan 

perubahan. Pertumbuhan Ekonomi itu sendiri berarti perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Ada pun 

beberapa jenis data yang digunakan untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian 

pada suatu tahun tertentu dan perubahan dari satu periode ke periode lainnya 

adalah: (1) pendapatan nasional, (2) penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, 

(3) tingkat perubahan harga-harga, (4) neraca perdagangan dan neraca 

pembayaran. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

yaitu (1) tanah dan kekayaan alam, (2) jumlah dan mutu dari pendudukan dan 

tenaga kerja, (3) barang-barang modal dan tingkat teknologi, (4) sistem sosial dan 

sikap masyarakat (Sadono, 2010).   

 Bidang ekonomi perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah 

maupun kalangan masyarakat umum, karena melalui bidang tersebut dapat 

meningkatkan taraf  hidup dan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat tercapainya 

suatu peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat tentunya peran pemerintah 

sangat dibutuhkan. Pada dasarnya setiap Pemerintahan didunia (termasuk 
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pemerintahan di Indonesia) selalu bertujuan mengembangkan perekonomiannya 

sedemikian rupa sehingga taraf hidup bangsa yang bersangkutan meningkat 

(Suparmoko, 2007). Agar semuanya dapat tercapai maka perlunya suatu otonomi 

daerah dalam pembagian tugas dan wewenang pemerintah agar semuanya dapat 

berjalan efektif (Sonia , 2013). 

 Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-

undang Nomor 32 tahun 2004). Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah: 

(1) untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, (2) 

peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari 

pemerintah pusat, (3) mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi 

masing-masing daerah. Mengamati sejarah perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia sejak lahirnya orde baru sampai sekarang, laju pertumbuhan 

ekonomi mengalami kenaikan dan penurunan. Pada masa orde baru pemerintah 

mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun (1997) . 

Tetapi pada masa orde reformasi, perekonomian mengalami pemerosotan sebesar 

14% per tahun (1998), walaupun keadaanya membaik lagi menjelang awal dan 

pertengahan tahun 1999, dimana pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 0% 

sampai 2% per tahun  (Suparmoko, 2007).  

Negara Indonesia terdiri atas berbagai Provinsi yang memiliki latar 

belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik 

alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda 
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disetiap provinsi,  perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan 

pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan 

perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa 

provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hanya 

saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh Provinsi di Indonesia secara 

merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau 

kesenjangan antar daerah (Asman Al faiz, 2011). 

Lazimnya untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan 

suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Menurut definisi, PDRB adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi 

di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah diperoleh dari kenaikan output PDRB yang mencerminkan 

kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah (Mochammad ardi, 2006). 

Menurut konsep teori ekonomi untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang 

dihasilkan pada suatu negara atau nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) 

(Yuliana, 2014). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah istilah untuk jumlah 

barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh penduduk dalam suatu negara atau 

daerah dalam satu tahun tertentu (Sadono, 2010). 

Berikut adalah tabel pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS)  periode tahun 2008-2012  : 
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Tabel 1.1 

Pendapatan PDRB Provinsi di Indonesia periode 2008 - 2012 

(Triliun Rupiah) 
 

No Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 

 INDONESIA 4253 4654 5275 5941 6688 

1 DKI Jakarta 677 757 861 928 1103 

2 Jawa Timur 621 686 778 884 1001 

3 Jawa Barat 633 689 771 862 949 

4 Jawa Tengah 367 397 444 498 556 

5 Riau 276 297 345 413 469 

6 Kalimantan timur 314 285 321 391 419 

7 Sumatera Utara 213 236 275 314 351 

8 Banten 139 152 171 192 213 

9 Sumatera Selatan 133 137 157 182 206 

10 Sulawesi Selatan 85 99 117 137 160 

11 Lampung 73 88 108 128 144 

12 Sumatera Barat 70 76 87 99 110 

13 Aceh 73 71 79 87 95 

14 Kepulauan Riau 58 71 77 80 90 

15 Bali 51 68 67 76 84 

16 Provinsi Papua 61 68 65 74 77 

17 Kalimantan Selatan 45 51 59 68 76 

18 Kalimantan Barat 49 51 54 67 75 

19 Jambi 41 44 53 63 72 

20 Daerah Istimewa 

Yogjakarta 

38 41 45 51 57 

21 Kalimantan Tengah 32 37 42 49 55 

22 Nusa Tenggara Barat 35 34 41 49 55 

23 Nusa Tenggara Timur 21 24 27 49 51 

24 Sulawesi Tengah 28 32 37 44 49 

25 Sulawesi Utara 28 33 36 41 47 

26 Papua Barat 13 18 26 36 43 

27 Sulawesi Tenggara 22 25 28 32 36 

28 Bangka Belitung 21 22 26 30 34 

29 Bengkulu 14 16 18 24 24 
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30 Sulawesi Barat 8 20 21 21 14 

31 Maluku Utara 6 18 26 12 11 

32 Gorontalo 5 7 8 6 10 

33 Maluku  3 4 5 6 7 

sumber : http://www.bps.go.id 

Berdasarkan perbandingan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, 5 

Provinsi penyumbang terbesar pendapatan dari produk domestik regional bruto 

(PDRB) pada periode tahun 2008 sampai 2012 diantaranya adalah : DKI Jakarta , 

Jawa Timur , Jawa Barat , Jawa Tengah dan Riau. Berikut adalah tabel 5 Provinsi 

penyumbang terbesar PDRB dalam presentase menurut BPS periode 2008-2012: 

Tabel 1.2 

Pendapatan PDRB terbesar di Indonesia periode 2008 - 2012 

(Dalam Persen) 

 
No Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Dki Jakarta 15,9 16 16,3 15,6 16,4 

2 Jawa Timur 14,6 14,7 14,7 14,8 14,9 

3 Jawa Barat 14,8 14,7 14,6 14,5 14,1 

4 Jawa Tengah 8,6 7,8 8,4 8,3 8,3 

5 Riau 6,4 6,3 6,5 6,9 7,0 

          sumber : http://www.bps.go.id 

 Dilihat dari data PDRB ternyata terjadi ketimpangan antar wilayah di 

Indonesia. Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, 

hal tersebut dapat dilihat dari: (1) sumbangan Produk domestik regional bruto 

(PDRB) tiap wilayah terhadap Produk Domestik bruto (PDB). Pada kurun waktu 

2004-2012 sumbangan atau kontribusi PDRB Pulau Jawa terhadap PDB Indonesia 

adalah 60%, itu artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia disumbangkan dan 

dinikmati oleh pulau Jawa, (2) dari perbandingan antar tingkat pertumbuhan 
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wilayah dengan pertumbuhan ekonomi nasional, wilayah yang pertumbuhannya 

kurang adalah semua Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat. Ketimpangan 

pertumbuhan ekonomi antar wilayah ini disebabkan oleh: pertama, pelaksanaan 

otonomi daerah yang ternyata malah memperlebar kesenjangan atau ketimpangan 

antar wilayah, hal tersebut menunjukan bahwa potensi dan kebijakan antar 

pemerintah daerah yang tidak sama diperparah oleh pelaksanaan otonomi daerah. 

Meskipun perbedaan potensi dan kemampuan antar daerah sudah diatasi dengan 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil 

sumber daya alam tetapi tampaknya belum cukup. Kedua, kegiatan-kegiatan 

ekonomi masih terpusat didaerah-daerah tertentu yang infrastrukturnya baik, yang 

menjadi pusat bisnis, dan pusat pemerintahan (Kompasiana.com//09-may-2013). 

 Salah satu fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Barat adalah di 

Kabupaten Majalengka, secara umum pendapatan daerah Kabupaten Majalengka 

setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, namun dalam aplikasinya terdapat 

berbagai masalah yang selalu sulit dihindari dan itu berdampak pada persoalan di 

daerah termasuk pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu antara lain adalah 

kondisi ekonomi regional dan nasional yang berpengaruh pada perekonomian di 

daerah khususnya pada daya beli masyarakat. Tidak sinkronnya peraturan 

perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi yang 

mengatur tentang pendapatan–pendapatan yang dikelola oleh kabupaten/kota, 

belum proposionalnya pembagian pendapatan yang berasal dari pusat sehingga 

menyebabkan masih minimnya penerimaan dana yang berasal dari bagi hasil, 

kurang akuratnya basis data pendapatan daerah yang dimiliki unit kerja pengelola, 
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yang mengakibatkan kurang maksimalnya target pendapatan daerah, serta 

tingginya tingkat konsumsi masyarakat serta rendahnya investasi masyarakat 

(www.pikiran-rakyat.com/11-10-2012).  

 Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (Undang-

Undang nomor 33 tahun 2004). Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan 

asli daerah (PAD) sendiri seperti Pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan 

perusahaan milik daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah dan lain-lain usaha 

daerah yang sah, selain itu pendapatan daerah bisa didapat dari pemberian 

pemerintah pusat ke daerah yang disebut dengan dana perimbangan 

(M.Suparmoko, 2007). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi (Otonomi daerah). Dana perimbangan bertujuan 

mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

dan antar pemerintah daerah (Undang-Undang nomor 33 tahun 2004). Dana 

perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) , ketiga indikator tersebut berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta, kegiatan investasi swasta akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan ketersediaan 

kapasitas produksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, tumbuhnya 

ekonomi suatu daerah jika dapat menciptakan kesempatan kerja dan 

meningkatkan pendapatan perkapita (Sidik, 2004) 
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 Dari beberapa paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi 

ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan desentraslisasi 

fiskal di Indonesia. Beberapa penyebab ketidakefektifan dan ketidakefisienan ini 

salah satunya adalah dana perimbangan yang kurang tepat sasaran. Pengertian 

Dana bagi hasil (DBH) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum 

(DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi khusus 

(DAK) yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan 

kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan prioritas  nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya 

kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah (Undang-Undang 

nomor 33 Tahun 2004). 

Berikut adalah persentase dana perimbangan terhadap pendapatan menurut 

Kemendagri periode tahun 2008-2012 : 

Tabel 1.3 

Persentase Dana Perimbangan terhadap pendapatan periode tahun  

2008- 2012 (Persen) 

 

 

NO 

NAMA 

PROVINSI 

Dana Perimbangan 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 DKI jakarta 36,% 35,52% 34,06% 29,70% 22,30% 

2 Jawa Timur 63,21% 61,57% 60,27% 61,10% 57,80% 

3 Jawa Barat 62% 61,43% 60,48% 57,70% 53,30% 
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4 Jawa Tengah 67,21% 67% 66,20% 61,80% 59,50% 

5 Riau 78,21% 77,54% 76,50% 72,80% 77,0% 

            sumber : http://www.bps.go.id 

 Dilihat dari tabel diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa DKI Jakarta, 

Jawa Barat dan Jawa Tengah tingkat ketergantungan pada Dana Perimbangan 

semakin berkurang, yang berarti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah 

semakin mandiri mengandalkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), lain halnya 

dengan Jawa Timur dan Riau mengalami fluktuasi tingkat ketergantungan dari 

dana perimbangan. 

  Pembagian dana perimbangan didasarkan pada luasnya wilayah suatu 

daerah. Padahal tidak semua daerah mempunyai wilayah yang luas dapat 

mensejahterakan rakyatnya, semua itu tergantung kepada suatu daerah mampu 

atau tidaknya memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Akan lebih baik jika 

Pemerintah Pusat dalam pembagian dana perimbangan berdasarkan kepada 

kepadatan penduduk ataupun komposisi penduduk di tiap wilayah sehingga setiap 

wilayah daerah akan mendapatkan pembagian dana yang sesuai dengan proporsi 

kebutuhan, dan dengan begitu pembagian dana perimbangan ini dapat merata dan 

dalam hal pengeluaran daerah juga dapat lebih efisien (Sonia, 2013) 

 Penelitian sebelumnya meneliti tentang pengaruh dana perimbangan dan 

investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukan bahwa dana 

perimbangan dan Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Taaha, Nursini dan Agussalim, 2010). Selanjutnya 

pengaruh Pendapatan Asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan 
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ekonomi dalam pengembangan wilayah kabupaten Bintan, hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa retribusi daerah dan dana alokasi umum yang berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bintan, sedangkan 

lain-lain pendapatan yang sah, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten 

Bintan (Asmaul Husna dan Myrna Sofia, 2013), dan penelitian selanjutnya yaitu 

pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, investasi swasta, 

tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi di 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, hasil penelitiannya  bahwa variabel pendapatan 

asli daerah dan tenaga kerja secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah sedangkan dana perimbangan dan investasi swasta tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Mochamad 

Rizky, 2009). 

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Dana Perimbangan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat pada periode tahun 2008-2012. Alasan 

penulis meneliti karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Dana 

perimbangan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat, Berdasarkan latar 

belakang hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang "Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat". 
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1.2    Identifikasi Masalah 

         Dari hal-hal dikemukakan di atas, penulis membatasi pembahasan masalah 

yang akan yaitu :  

1. Bagaimana dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi   di Kabupaten/Kota 

di Jawa Barat tahun 2008 -2012? 

2. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten/Kota di Jawa Barat? 

1.3    Tujuan Penelitian 

         Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi di      

Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2008 - 2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 

1.4    Kegunaan Penelitian 

         Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoristis maupun praktis sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, sebagai masukan secara mendalam mengenai pengaruh dana 

perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa 

Barat, serta sebagai referensi bagi rekan-rekan peneliti berikutnya yang ingin 

mendalami topik yang sama. 
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2. Bagi pemerintah, memberikan tambahan informasi dalam memahami pengaruh 

dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa 

Barat. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan 

dan masukan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sejenis. 

4. Bagi bidang ilmu, sebagai pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik, 

terutama berkenaan dengan pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 

1.5   Lokasi dan Waktu Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data laporan realisasi 

penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Maret 

2015 dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Jawa Barat. 


