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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Otonomi daerah merupakan tantangan tersendiri bagi setiap daerah baik 

provinsi maupun kota dan kabupaten untuk menunjukkan kemandiriannya. Hal ini 

sejalan 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. Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang 

dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, 

kebijakan ini disambut baik, mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan 

memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, 

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

dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang 

sesungguhnya. Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan 

pendelegasian (Saragih, 2003). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi 

pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan 

kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa 

dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002). 
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Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pengertian 

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.” 
 
Pada era desentralisasi fiskal ini diharapkan terjadinya peningkatan 

pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik 

ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha 

di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius 

(pemerintah) dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung (investasi). 

Namun, di sisi lain muncul permasalahan baru karena setiap daerah 

memiliki tingkat kesiapan fiskal yang berbeda-beda. Terlebih lagi kebijakan ini 

justru dilakukan ketika terjadi disparitas pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi.  

Menurut (Halim, 2007) permasalahan yang dihadapi daerah pada 

umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah 

yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah masih belum 

memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara 

keseluruhan. 

Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki 

dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar 

untuk sektor-sektor produktif. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi 

semakin kuat, khususnya pada daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah 

(Halim, 2001). Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah akan merasa 
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tertekan dan akan menyebabkan timbulnya kesenjangan dengan daerah yang 

memiliki kapasitas fiskal tinggi. 

Pemberian otonomi kepada daerah ini lebih cepat memacu pertumbuhan 

ekonomi secara nasional. Menurut (Bohte dan Meier, 2000) dalam (Adi, 2005), 

yang melakukan komparasi pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan yang 

tersentralisasi dengan pemerintahan terdesentralisasi menemukan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih tinggi ternyata terjadi pada 

pemerintahan yang terdesentralisasi. 

Menurut (Halim, 2001), bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu 

melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah 

harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber 

keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan 

kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar penerimaan asli daerah 

dapat menjadi bagian sumber keuangan daerah terbesar sehingga peranan 

pemerintah daerah menjadi lebih besar. Menurut (Wong, 2004) dalam (Adi, 

2006) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai 

dampak yang 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 berbagai sumber daya yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan 
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pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah 

tersebut. Terjadinya pembangunan di suatu negara atau daerah ditandai dengan 

beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya produktivitas dan 

meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat 

kesejahteraan. Menurut (Kuncoro, 2004) ada tiga masalah pokok yang harus 

diperhatikan dalam mengukur pembangunan suatu negara atau daerah, yaitu 1) 

Apa yang terjadi pada tingkat kemiskinan, 2). Apa yang terjadi terhadap 

pengangguran, 3). Apa yang terjadi terhadap ketimpangan dalam berbagai bidang. 

Hal ini dapat dilihat bahwa hakekatnya di negara-negara berkembang terdapat 

kemiskinan yang sangat serius lagi sebagai akibat ketidakpastian perekonomian. 

Otonomi daerah yang telah berjalan delapan tahun menghasilkan 

fenomena dimana terdapat kesenjangan yang cukup tajam antar daerah dalam hal 

pembangunan. Masih banyak daerah yang belum mampu menggali potensi pajak 

dan retribusi sebagai sumber potensial Pendapatan Asli Daerah. Daerah yang 

tertinggal akan semakin tertinggal jika tidak mampu menghadapi tantangan di era 

globalisasi ini. 

Dari fenomena yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa otonomi 

daerah selama ini belum berjalan secara maksimal. Dari beberapa rencana yang 

telah disusun oleh pemerintah daerah, hampir sebagian besar belum terealisasi 

dengan baik. Potensi-potensi yang ada selama ini juga belum sepenuhnya dapat 

tereksploitasi dengan baik dan benar oleh pemerintah kota dan kabupaten. 

Ditambah lagi fenomena krisis ekonomi global yang diakibatkan oleh 

kegagalan sektor kredit properti (subprime mortgage crises) yang terjadi pada 
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tahun 2008 di Amerika Serikat berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara-

negara di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia.  Proses ekspor Indonesia ke 

negara-negara Eropa menjadi terganggu sehingga pertumbuhan ekonomi 

Indonesia ikut terganggu serta memungkinkan terjadinya peningkatan tingkat 

kemiskinan dan pengangguran (Pikiran Rakyat, 2008).  

Tabel 1.1 
Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN, China, dan India 

 
Sumber: www.setneg.go.id 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan tingkat 

pertumbuhan ekonomi pada negara ASEAN, China, dan India. Penurunan 

signifikan terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2009 akibat dampak krisis ekonomi 

global tersebut. Indonesia mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,3% yang terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,3% menjadi 6,0% pada 

tahun 2008. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut pada tahun 

2009 yang turun sebesar 1,4% dari 6,0% pada tahun 2008 menjadi 4,6% pada 

tahun 2009. 

Untuk mengatasi hal itu, maka pendapatan dan belanja daerah menjadi 

instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan dalam hal ini 

dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum 
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(DAU) serta belanja dipandang dari Belanja Modal. Penggunaan instrumen 

tersebut dikarenakan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara 

seringkali terjadi perbedaan yang menyolok dalam tingkat pendapatan 

masyarakatnya, prasarana ekonomi dan sosial, struktur kegiatan ekonomi, dan 

tingkat pengangguran. 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan diantaranya Pengaruh 

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

Khusus (DAK), dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

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

Khusus (DAK), dan Belanja Pembangunan berpengaruh signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (Subchan dan Sudarman, 2008).  

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiyawati dan Hamzah, 2006) di 

Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Dana Alokasi Umum 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara 

langsung untuk pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap 

penggangguran.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Maryati dan Endrawati, 2010) 

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

dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 
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Sumatera Barat menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Hal ini berarti semakin tinggi 

Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan pemerintah daerah maka semakin 

meningkat nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pemerintah daerah 

tersebut. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi (PDRB) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) yang dihasilkan 

oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan, variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan belanja pembangunan merupakan 

variabel yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa 

Barat. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul: 

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, 

DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 

(Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2009-

2011)” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis 

merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan 

Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

 

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 Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 

Umum, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi yang berkepentingan sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis 

berkenaan dengan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan Belanja Modal 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. 

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 dan 

Belanja Daerah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau 

pertimbangan yang terpercaya 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 
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berada di Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa No. 43 Bandung 40124 

(www.jabar.bps.go.id). Adapun waktu penelitian dilakukan pada Bulan Maret 

sampai dengan Bulan Mei 2013. 


