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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah merupakan tantangan tersendiri untuk provinsi maupun

kota dan kabupaten agar dapat menunjukkan kemandirianya. Sesuai dengan

dikeluarkannya Undang-undang No. 22  Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25

Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya

Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 tahun 2004.

Daerah–daerah yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya

alam, kebijakan ini disambut baik, karena lepasnya campur tangan pemerintah

akan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah,

dimulai secara efektif pada tanggal  1 januari 2001, merupakan kebijakan yang

dilihat sangat demokratis dan memenuhi aspek-aspek desentralisasi yang

sebenarnya (Krismayana, 2013). Pertimbangan yang mendasari perlunya

diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan di

luar negeri, kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki

keterbukaan dan kemandirian ( Halim, 2011)
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Prinsip dari otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di daerahnya masing-masing. Masing-masing daerah berhak untuk

membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam

rangka peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan pada masing-masing

daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian dari

otonomi daerah yaitu:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Agar dapat terselenggaranya otonomi daerah yang nyata dan bertanggung

jawab diperlukan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri yang

didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus(DAK) merupakan salah satu bagian dari sumber keuangan Pemerintah

Daerah. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah pada umumnya

berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang

merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang belum

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara

keseluruhan (Halim, 2007).

Menurut informasi Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Ekonomi

Jawa Barat masih melambat. Ada pelambatan dari pertumbuhan ekonomi dari

Triwulan III/2014 5,05 persen, menjadi 5,03 persen pada Triwulan III/2015,
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mayoritas lapangan usaha setahun terakhir mengalami pertumbuhan positif.

Terdapat tiga lapangan usaha di Jawa Barat mengalami penurunan yakni sektor

pengadaan listrik dan gas 7,55 persen; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

4,83 persen; serta sektor pertambangan perikanan 0,32 persen. Pelambatan

pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara tidak langsung menggambarkan

penurunan pertumbuhan sektor lapangan usaha juga di ikuti penurunan

penyerapan tenaga kerjanya (Noviansyah, Tempo 2015).

Suatu daerah harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh

dalam jangka panjang agar dapat menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga

kerja yang terus menerus bertambah dan untuk menaikkan tingkat kemakmuran

masyarakat (Sukirno, 2010). Pengelolaan pendapatan masih terjadi kesenjangan

pengalokasian sektor-sektor yang memberikan kontribusi pada pembangunan

sehingga hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini belum

memberikan kemakmuran yang merata di berbagai daerah.

Menurut (Wong, 2004) dalam (Adi,  2006) menunjukkan bahwa

pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak nyata terhadap kenaikan

pajak daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas akan berujung

pada peningkatan kemandirian suatu daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah

daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada untuk

membentuk suatu pola kemitraan agar dapat menciptakan suatu lapangan

pekerjaan baru sehingga dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi
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dalam daerah tersebut. Terjadinya pembangunan di suatu daerah maupun suatu

negara ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya

produktivitas dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi

perbaikan pada tingkat kesejahteraan. Dari fenomena yang terjadi saat ini

menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini belum berjalan secara maksimal,

dari beberapa rencana yang telah disusun oleh pemerintah daerah hampir sebagian

besar belum dapat terealisasi dengan baik. Potensi-potensi yang ada selama ini

juga belum sepenuhnya dapat tereksploitasi dengan baik dan benar oleh

pemerintah (Krismayana, 2013).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan diantaranya bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus(DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Daerah

sebagai variabel moderating. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh

positif, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap

Pertumbuhan Ekonomi (Susanto dan Marhamah, 2016).

Menurut penelitian terdahulu (Nur’aeni dan Suratno, 2015) mengenai

Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DOK terhadap Produk Domestik Regional

Bruto, menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap

Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan yang telah yang dikemukakan di atas, maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli
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Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan

Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul :

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI

UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP

PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Barat Tahun 2011-2014)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis

merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap

Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Pertumbuhan

Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

3. Apakah Dana Alokasi Khusus(DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan

Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?

4. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU) dan

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Pertumbuhan

Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat?
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus(DAK) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi yang berkepentingan sebagai

berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkkan dapat menambah wawasan bagi penulis

berkenaan dengan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan

Ekonomi yang dilakukan secara empiris pada Kabupaten / Kota di

Provinsi Jawa Barat. Serta sebagai salah satu syarat dalam menempuh

ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama.
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2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan masukan bagi

pemerintah daerah dalam hal penyusunan kebijakan untuk masa yang akan

datang yang berkaitan dengan evaluasi dari anggaran Pendapatan Daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau

pertimbangan yang terpecaya dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan memperoleh data melalui situs

Departemen Keuangan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

(www.djpk.depkeu.go.id) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang

berada di jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa No. 43 Bandung 40124

(www.jabar.bps.go.id). Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2016 sampai

dengan selesai.


