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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberi keleluasaan 

kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. 

Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah 

didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui 

keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah bertujuan 

untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, 

mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik 

(Andirfa dalam I Putu Ngurah Panji Kartika jaya, 2014). Adanya otonomi daerah 

diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor 

publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. 

Berdasarkan pertimbangannya tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah 

diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan 

ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah 

harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu 

meningkatkan PAD. PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. 

PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.  
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Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan pendapatan 

menjadi tujuan setiap daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi ini terlihat dari 

meningkatnya konsumsi akibat meningkatnya pendapatan. Simon Kuznets (1955) 

mengemukakan bahwa pada tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan 

atau kesejahteraan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal 

itu akan membaik. Arsyad (1999) juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 

berkaitan dengan perpaduan efek dari produktivitas yang tinggi dan populasi yang 

besar. Keberhasilan pembangunan ekonomi itu sering ditafsirkan sebagai 

pertambahan pendapatan nasional atau produk bagi suatu bangsa, tanpa 

mempersoalkan siapa yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. 

Tingginya tingkat penghasilan perkapita yang dicapai tidak menjamin pemerataan 

hasil pembangunan, justru dengan hasil laju pertumbuhan yang tinggi itu diikuti 

pula ketimpangan pendapatan yang semakin melebar, disamping terjadinya 

urbanisasi yang tidak dapat dibendung, sebagai akibat dari menumpuknya 

industrialisasi di daerah perkotaan (Ardani dalam Sri Danawati dkk, 2016). 

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah 

makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode berikutnya 

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. 

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan 

selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi ini akan 

menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan juga berkembang. 

Disamping itu tenaga kerja juga bertambah sebagai akibat pertambahan penduduk, 
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pengalaman kerja dan pendidikan serta kenaikan ketrampilan yang dimiliki oleh 

tenaga kerja. 

Dalam melaksanakan suatu pembangunan dan mengurus rumah tangganya 

sendiri, suatu daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri yang 

cukup. Hal ini untuk menghindari ketergantungan daerah pada pemerintah pusat 

atau daerah tingkat atasnya. Keberhasilan pemerintah daerah membuat dan 

melaksanakan kebijakan yang mendorong kegiatan bisnis di wilayahnya, akan 

membawa banyak keuntungan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di 

daerah tersebut. Bagi pemerintah daerah, kegiatan tersebut merupakan sumber 

pendapatan yang diperoleh dari pajak. Sedangkan bagi masyarakat umum, 

keberhasilan menarik investasi tersebut akan menyerap lapangan kerja dan tentu 

saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah 

terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah 

adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan 

yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan 

kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002). Kapasitas keuangan daerah 

ditunjukkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Menurut UU No.32 dan 33 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan. 

Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. APBD memuat rincian semua penerimaan daerah di satu sisi dan semua 

pengeluaran daerah di sisi yang lain. Sebelum tahun 2003 APBD dari sisi 
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pengeluaran terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan, (Suyana Utama 

dalam Sri Danawati dkk, 2016). 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah, atau 

lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik, menjadi obyek penting untuk 

dianalisis dan diperdebatkan. Kontroversi petama adalah dapatkah sektor publik 

menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (long run steady 

stategrowth economy). Secara umum gambaran pengeluaran publik, yaitu 

infrastruktur fisik atau human capital, dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi 

keuangan khususnya pengeluaran dapat memperlambat pertumbuhan (because 

ofdisincentive effect). Secara umum dampaknya tergantung dari trade off antara 

pengeluaran publik yang produktif dan efek pajak yang bersifat distorsi. 

Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan 

ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan 

kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi belum 

dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapatan kabupaten/kota 

tetap akan terjadi dan cenderung meningkat dan tidak lagi memberi ruang untuk 

masyarakat terutama berpenghasilan rendah ikut ambil bagian dalam proses 

pembangunan. Dengan demikian analisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan 

investasi terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan 

pendapatan penting dilakukan. 

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh 

besarnya pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi di 

daerah. Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi (Sjafii, 2009). 

Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan 
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pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat 

membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan 

berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat satu 

karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul“PERAN PERTUMBUHAN  

EKONOMI DALAM HUBUNGAN ANTARA PENGELUARAN 

PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP PENDAPATAN ASLI 

DAERAH” 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh I Gusti Ayu Putri Wahyuni, dkk (2014) yang meneliti mengenai 

“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali” Adapun 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan lokasi penelitian, penelitian sebelumnya pada daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan pada penelitian ini pada 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Dalam penelitian ini menambahkan satu  variabel yaitu PAD yang mengacu 

pada penelitian Ifrizal, dkk (2014).  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Langsung Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah? 
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2. Apakah Investasi Berpengaruh Langsung Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah? 

3. Apakah Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Langsung Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah? 

4. Apakah Investasi Berpengaruh Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah? 

5. Apakah Pengeluaran Pemerintah Berpengaruh Langsung Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah? 

6. Apakah Terdapat Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah? 

7. Apakah Terdapat Pengaruh Tidak Langsung investasi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
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4. Untuk Mengetahui Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 

5. Untuk Mengetahui Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

6. Untuk Mengetahui Pengaruh Tidak Langsung Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 

7. Untuk Mengetahui Pengaruh Tidak Langsung Investasi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah melalui Pertumbuhan  Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah. 

b. Sebagai data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian 

ini. 

c. Sebagai wacana keilmuan bagi pihak yang berkepentingan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat memberikan 

informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah suatu kabupaten/kota yang 

bersumber dari dokumen yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. 
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Sehingga pemerintah dapat meningkatkan pendapatan tiap kabupaten/ kota 

menjadi lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan memajukan daerah tersebut. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan 

memberikan pengetahuan mengenai pendapatan asli daerah suatu 

kabupaten/kota yang bersumber dari dokumen yang dikeluarkan oleh 

instansi berwenang. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca 

maupun sebagai salah satu referensi atau bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya. 

1.5. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

1. BAB I : PENDAHULUAN  

BAB ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah 

dalam penelitian, rumusan masalah. Tujuan serta sistematika penulisan.  

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

BAB ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian dan 

menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian serta 

menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menggambarkan kerangka 

Pemikiran dan menarik hipotesis.  
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3. BAB III : METODE PENELITIAN  

BAB ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, serta jenis 

dan sumber data serta menjelaskan metode penelitian yang dipakai dan data 

yang digunakan dalam penelitian.  

4. BAB IV : HASIL DAN ANALISIS  

BAB ini menjelaskan akan deskripsi objek penelitian, analisis data, 

interpretasi hasil.  

5. BAB V : PENUTUP  

BAB ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini tang berisi tentang 

kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


