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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan dari sebuah pembangunan adalah menciptakan kemakmuran dan 

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut 

Pemerintahan Indonesia harus bekerja ekstra keras dalam melaksanakan tugasnya. 

Pertumbuhan ekonomi yang cepat disertai dengan meningkatnya stabilitas 

dan pemerataan pembangunan merupakan modal yang paling penting dalam 

memasuki pembangunan jangka panjang. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, pembangunan harus dilaksanakan secara konsisten pada 

semua sektor baik pada tingkat pusat maupun daerah. Guna keberhasilan 

melaksanakan pembangunan diperlukan adanya perencanaan yang lebih baik, 

baik mengenai sumber-sumber penerimaan maupun kondisi masyarakat setempat. 

Dasar kegiatan pembangunan adalah untuk menaikan kualitas taraf hidup dan 

kesejahteraan rakyat yang juga merupakan tulang punggung bagi pembangunan 

nasional. Pembangunan ekonomi dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk 

memperbesar pendapatan perkapita dan menaikkan produktivitas perkapita 

dengan jumlah menambah modal dan skill (Sumitro, 1995). 

Berdasar UU no.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah dalam 

pelaksanaannya pemerintah pusat terlalu dominan menguasai dan mengontrol 

hampir semua sumber-sumber pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai
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penerimaan negara. termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam yang 

dimiliki daerah. Sehingga hasil yang diterima daerah lebih rendah dari pada 

potensi ekonominya. Lebih lanjut Sunarti menyampaikan (2003:6) bahwa 

konstalasi hubungan keuangan pusat dan daerah menyebabkan relatif kecilnya 

peranan pendapatan asli daerah (PAD) di dalam struktur anggaran pendapatan 

belanja daerah (APBD). Dengan kata lain kontribusi penerimaan yang berasal dari 

pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan 

bantuan mendominasi konfigurasi PAD. Sumber-sumber penerimaan yang relatif 

besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan sumber-sumber 

penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemerintah daerah. 

Guna mensiasatinya, pada tahun 1999 pemerintah Indonesia 

mengeluarkan undang-undang tentang otonomi daerah yaitu undang-undang No. 

22 tahun 1999, ini merupakan langkah awal untuk mengganti system 

pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan diberlakukannya 

undang-undang otonomi, setiap daerah tingkat I atau propinsi dan daerah tingkat 

II atau kabupaten diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri. Dalam hal ini tidak semua urusan diserahkan kepada daerah 

namun ada hal-hal tertentu yang diurus oleh pemerintah pusat, salah satunya 

adalah masalah pertahanan keamanan. Sehingga daerahnya harus dibangun dan 

dikembangkan menurut sumber daya yang dimiliki baik untuk sumber daya 

manusia maupun sumber daya alamnya (Suparmoko, 2002). 
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Disamping itu pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang 

nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya 

dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang 

terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang tidak langsung 

menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah indikator 

ini sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai 

dan berguna untuk menentukan arus pembangunan dimasa yang akan datang. 

Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjukan dengan produk domestik 

regional bruto. Indikator yang seringkali digunakan dalam melihat sumber daya 

yang dimiliki oleh suatu daerah adalah aspek ekonomi dan ketenagakerjaan 

sebagai penopang kekuatan dan kelemahannya ( Sukirno, 1978). 

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya 

untuk membangun pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah. Titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah 

daerah tingkat II, dimana pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan juga dianggap sebagai tingkat 

pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat didaerahnya. 

Diberlakukannya undang-undang no.22 tahun 1999 dan undang-undang 

no. 25 tahun 1999 mendorong daerah untuk berbenah dan menyiapkan diri untuk 

lebih mandiri karena selama ini daerah tidak dimungkinkan untuk mandiri, faktor 

yang menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi yaitu 
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kemampuan keuangan atau kapasitas dari potensi daerah. Artinya daerah otonom 

harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. 

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis dan 

bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah secara 

bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada daerah. Dengan semakin 

meningkatnya kewenangan yang ada pada daerah, peranan keuangan daerah 

sangat penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam 

memobolisasi sumber dananya sendiri disamping mengelola dana yang diterima 

dari pemerintahan pusat secara efisien. Untuk pemerintah daerah harus dapat 

menggali potensi daerah masing-masing guna peningkatan pendapatan asli daerah 

agar pembangunan daerah tetap berjalan, akan tetapi bukan berarti bahwa setiap 

pemerintahan daerah otonom harus membiayai keseluruhan keperluan dari PAD. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis memilih 

judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Pati Tahun 1982-2007”. 

 

B. Perumusan Masalah 

     Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu 

dengan meningkatkan sumber-sumber dana asli daerah. Dana asli daerah yang 

berasal dari pendapatan asli daerah secara langsung berpengaruh terhadap 

pelaksanaan otonomi daerah. Bahwa semakin besarnya pendapatan asli daerah 
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maka anggaran pendapatan belanja daerah juga semakin meningkat serta 

didukung meningkatnya jumlah penduduk dan produk domestik regional bruto. 

Untuk memberikan arahan penelitian dan analisis yang dikumpulkan, 

maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu 

“Seberapa Besar Pengaruh Faktor Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah 

Penduduk, Penerimaan Pemerintah dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati Tahun 1982-2007”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, penerimaan pemerintah dan 

pengeluran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten 

Pati tahun 1982-2007. 

  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten Pati  

 Memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah kabupaten Pati. Untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan 

untuk pengembangan lebih baik ke masa depan 
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2. Bagi badan perencanaan daerah kabupaten Pati 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang akan dilakukan 

bagi pemerintah daerah kabupaten Pati 

3. Bagi dinas pendapatan daerah kabupaten Pati 

Bagi dinas pendapatan daerah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

acuan dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan 

daerah khususnya pendapatan asli daerah dikabupaten Pati 

4. Bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan 

sebagai bahan referensi tambahan untuk melakukan penelitian dimasa yang 

akan datang. 

 

E. Alat dan Model Penelitian 

 Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda dengan menggunakan model penyesuaian parsial atau Partial 

Adjustment Model (PAM) (Gujarati, 242-243). 

Dalam penelitian ini ada lima variabel yaitu pendapatan asli daerah atau 

PAD sebagai variabel dependen sedagkan sebagai variabel independen adalah 

produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, penerimaan pemerintah dan 

pengeluaran pemerintah. 

Adapaun model Partial Adjustment Model (PAM) yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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LnPADt= β0 + β1 LnPDRB+ β2 LnJP+ β3 LnPENR+ β4 LnPENG+ (1-δ) LnPADt-1 + Ut 

Keterangan: 

PADt = Pendapatan Asli Daerah (dalam ribu rupiah per tahun) 

Ln  = Logaritma natural 

β0  = Kostanta atau intersep 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (dalam ribu rupiah per tahun) 

JP  = Jumlah Penduduk (dalam jiwa per tahun) 

PENR = Penerimaan Pemerintah (dalam ribu rupiah per tahun) 

PENG = Pengeluaran Pemerintah (dalam ribu rupiah per tahun) 

Ut  = Variabel pengganggu 

PADt-1 = PAD satu periode sebelumnya 

t  = periode 

δ  = Koefisien penyesuaian 

β1-β4 = Koefisien regresi masing-masing variabel 

 

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang tinjauan teori yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan dan tinjauan terhadap penelitian yang dilakukan 

terdahulu dan hipotesis. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi jenis dan sumber pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV Analisis Data Dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan deskripsi Pendapatan Asli Daerah, analisis data 

dan interprestasi ekonomi. 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan hasil 

penelitian. 


