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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 Republik Indonesia harus bekerja ekstra keras dalam 

melaksanakan tugasnya  

  Sistem pemeritahan sentralistik kurang tepat diharapkan di Indonesia 

yang memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau. 

Untuk mensiasatinya pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan 

Undang-Undang tentang otonomi daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999, ini 

merupakan langkah awal untuk mengganti system pemerintahan sentralisasi 

menjadi desentralisasi(Suparmoko,2001). 

  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 (PDRB). 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). 

  Pertumbuhan ekonomi yang cepat disertai dengan meningkatnya 

stabilitas dan pemerataan pembangunan merupakan modal yang paling 

penting dalam memasuki era pembangunan jangka panjang. Untuk mencapai 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan harus dilaksanakan 

secara konsisten pada semua sektor baik pada tingkat pusat maupun daerah. 

Usaha untuk melaksanakan pembangunan nasional yang meliputi 

pembangunan daerah diperlukan adanya perencanaan dan penyusunan yang 

lebih baik dan mantab, 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). 

  Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut setiap 

daerah tingkat I/ propinsi dan daerah tingkat II/kabupaten diberika 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. Setiap daerah diyakini mengetahui sebagaimana daerahnya harus 



dibangun dan dikembangkan menurut sumber daya yang dimiliki baik untuk 

sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya  (Suparmoko, 2002). 

  Prinsip pemberian otonomi daerah pada dasarnya untuk membantu 

pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan didaerah, titik berat 

pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah, hal ini erat 

kaitannya dengan pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada 

masyarakat dan pelaksana pembangunan. Pemerintah daerah dianggap sebagai 

tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat 

didaerahnya.Kemandirian keuangan daerah tampaknya tidak diartikan bahwa 

setiap tingkat pemerintahan daerah otonomi harus dapat membiayai seluruh 

keperluannya dari penerimaan asli daerah.Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

hanya merupakan salah satu sumber penerimaan pengeluaran daerah, 

disamping penerimaan lainnya yang berupa, bagi hasil pajak dan bukan 

pajak,sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi 

serta pinjaman daerah (Bintoro, 1988). 

  Terjadinya ketimpangan ekonomi regional di Indonesia selama 

pemerintah ordebaru, salah satu penyababnya karena 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 penerimaan negara, 

termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam yang dimiliki daerah. 

Akibatnya daerah-daerah tersebut tidak dapat menikmati hasilnya dengan 

dengan proporsional atau layak, seperti  investasi, inflasi dan pengeluaran 



pemerintah di dalam negeri diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. 

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 APBD. Sumber-sumber penerimaan 

yang relatif besar pada umumnya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan 

sumber-sumber penerimaan yang relatif kecil dikelola oleh pemerintah daerah 

(Uppal,1986) 

Diberlakukannya UU no.22 tahun 1999 dan UU no. 25 tahun1999 

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 

kemampuan keuangan atau kapasitas dari potensi daerah. Artinya daerah 

otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan 

sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin , 

sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri terbesar 

(Tambunan,2001). 

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 (PAD) agar pembangunan daerah tetap berjalan, akan 

tetapi bukan berarti bahwa setiap pemerintahan daerah otonom harus 

membiayai keseluruhan keperluan dari PAD,  Realisasi pendapatan asli daerah 

di jawa tengah pada tahun anggaran 2006 terhimpun sekitar 2,56 triliun rupiah 

naik sekitar 2,88 persen dibandingkan tahun anggaran 2005. Pajak daerah 

memberikan kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 2,106 triliun rupiah atau 

sekitar 82,17 persen dari total pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar 

belakang diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul“ 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 

TAHUN 1981-2006 “. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor Investasi, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, 

Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Propinsi Jawa Tengah ? 



2. Faktor mana yang paling berpengaruh antara Investasi, Produk Domestik 

Regional Bruto Perkapita, Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa Tengah ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

yang akan dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 

yaitu Investasi, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, Inflasi, dan 

Pengeluaran Pemerintah di Propinsi Jawa Tengah.  

2. Menganalisis faktor mana yang paling berpengaruh antara Investasi, 

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita, Inflasi, dan Pengeluaran 

Pemerintah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi  

Jawa Tengah 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan berguna sebagai : 

1. Hasil penelitian ini memberikan diskripsi perkembangan penerimaan PAD 

di Propinsi Jawa Tengah. 

2. Berdasarkan diskripsi tersebut dapat dipakai untuk dasar evaluasi 

pelaksanaan program itensifikasi yang ekstensifikasinya yang memberikan 

manfaat pada penerimaan pendapatan asli daerah. 

 



E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan sumber data  

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan mengambil data time series 

dari tahun 1981 - 2006. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder, yaitu data yang diambil dari dokumen-dokumen atau 

catatan-catatan yang dikeluarkan oleh instansi atau badan-badan tertentu.  

Data yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Investasi, Produk 

Domistik Regional Bruto Perkapita, inflasi, Pengeluaran Pemerintah. 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Dependen (Variabel Terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

dependen berupa Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa Tengah. 

b. Variabel Independen (Variabel Bebas) yaitu variabel yang 

mempengaruhi  atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

terikat. Variabel independen berupa Investasi, Produk Domestik 

Regional Bruto Perkapita, Inflasi, Pengeluaran Pemerintah. 

3. Alat Dan Model Analisis 

Dalam penelitian ini untuk menganalisis investasi, produk 

domestik regional bruto perkapita, inflasi, pengeluaran pemerintah, 

terhadap Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa Tengah, maka 

digunakan metode Error Corection Model (ECM) dengan persamaan: 

 



DLnPADt  =  γ0 + γ1 DLn INVt + γ2 DLn PDRBKt  + γ3 D INFt + γ4 DLn 

PPt  

 +  γ5 DLn INVt-1 + γ6DLn PDRBKt-1 + γ7D INFt-1 + γ8 DLn 

PPt-1 

 + γ9 ECT + ut 

Dimana: 

ECT = LnINVt-1  + LnPDRBKt-1  + INFt-1  + LnPPt-1  – LnPADt-

1 

Keterangan 

PAD t      : Pendapatan Asli Daerah 

INVt     : Investasi 

PDRBKt    : Produk Domestik Regional Bruto Perkapita 

INFt       : Inflasi  

PPt                   : Pengeluaran Pemerintah  

ECT          : Error Correction Term 

ut    : Residual 

D    : Perubahan  

t    : Periode waktu 

Untuk menguji persamaan regresi dari model diatas maka digunakan 

beberapa pengujian sebagai berikut: 

 

 

 



a. Uji Stasioneritas 

Uji Stasioneritas ini terdiri dari : 

1) Uji Akar-Akar Unit (Unit Root Test) 

2) Uji Kointegrasi (Cointegration Test) 

b. Pengujian Asumsi Klasik 

 Pengujian Asumsi Klasik ini terdiri dari : 

1) Uji Multikolinearitas 

2) Uji Heterokedastisitas 

3) Uji Autokorelasi 

4) Uji Spesifikasi Model (Uji Ramsey-Reset) 

5) Uji Normalitas (Ut) 

c. Uji Statistik 

Uji ini digunakan untuk menilai goodness of fit yang terdiri dari: 

1) Uji F (Uji Signifikan Simultan) 

2) Uji t (Signifikan Parameter Individual) 

3) Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

                     Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan penjabaran dari teoristik yang terdapat 

pada usulan penelitian dan memuat materi-materi yang disimpulkan 

dan diperoleh dari sumber tertulis yang dipakai  sebagai bahan acuan 

dalam pembahasan atas topik permasalahan yang dimunculkan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat kerangka penelitian, metode penelitian, 

sumber data, dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, deskripsi 

penelitian serta hasil estimasi data. 

BAB V    PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA 



LAMPIRAN 

 

 


