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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 2004 pemerintah melakukan revisi UU No. 22 tahun 

1999 menjadi UU No. 31 tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah dan UU 

No. 25 tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang ini secara tidak langsung 

mengubah pola pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi merupakan 

pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan potensi 

yang terdapat di daerahnya. 

Desentralisasi bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas 

pelayanan publik agar lebih efisien dan akurat terhadap kebutuhan, potensi 

maupun karateristik yang terdapat pada masing-masing daerah. Selain sebagai 

tujuan pemerintah, pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator 

pencapaian pembangunan nasional. Menurut Harianto dan Adi: 2007 dalam 

Yunisa (2013), desentralisasi fiskal diharapkan dapat berdampak positif bagi 

perkembangan ekonomi pemerintah daerah. Memasuki era desentralisasi 

fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan diberbagai 

sektor salah satunya adalah sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam 
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layanan di sektor publik diharapkan dapat menambah daya tarik bagi investor 

untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. 

Desentralisasi akan memberi kebebasan kepada pemerintah 

daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan dan rencana keuangan sendiri, 

sehingga akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Siagan (2010) dalam Putri (2015), keputusan menerapkan 

desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena 

prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “money 

follows functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerah, dengan 

adanya dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber 

penerimaan kepada daerah. Sumber penerimaan daerah dapat berupa PAD, 

dana perimbangan berupa DAU, DAK, DBH, dan penerimaan yang sah 

lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Menurut Ahmad Yani (2008:44) dalam Triani (2015), Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PAD merupakan indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian 

pemerintah daerah dalam bidang keuangan. PAD terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. Selain pendapatan asli daerah (PAD), setiap 

daerah baik kabupaten maupun kota memiliki sumber pendapatan lain yaitu 

dana perimbangan.  
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Dana perimbangan yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah 

pusat sebagai wujud pelaksanaan sistem desentralisasi. Dana perimbangan 

terbagi atas tiga komponen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam penelitian ini peneliti 

hanya memfokuskan penelitian pada dua komponen dana perimbangan yaitu 

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Menurut Peraturan Presiden No. 2 tahun 2014 tentang dana 

alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten/kota, Dana alokasi Umum 

(DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan 

memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah 

penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan 

antara daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat 

diperkecil. 

 Salah satu tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan dalam 

bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah yaitu untuk 

merangsang pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jadi dapat dimaknai bahwa 

semakin besar proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka semakin besar pula 

pertumbuhan ekonomi yang akan diperoleh oleh suatu daerah (Triani: 2015). 

Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda, hal ini 
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disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan 

sumberdaya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang 

berbeda antar daerah. Menurut Darwanto dan Yulia (2006) dalam Yunisa 

(2015) kemampuan masing-masing daerah untuk menyediakan pendanaan 

bergantung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi 

yang menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang 

berkelanjutan mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan daerah. 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari 

APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai 

kebutuhan-kebutuhan tertentu (Ahmad Yani 2008: 165) dalam Triani (2015). 

DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus tersebut 

ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memprioritaskan kegiatan 

pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana 

fisik untuk melakukan pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis 

yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. 

Faktor penentu pertumbuhan ekonomi selanjutnya adalah belanja 

modal. Belanja modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari 

suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi 

dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi 

dalam suatu perekonomian (Yunisa: 2015).  
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Menurut PSAP No. 2 Paragraf 37 tahun 2010 tentang laporan 

realisasi anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi.  Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk 

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, belanja modal 

untuk jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tak berwujud. 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, diharapkan keseluruhan 

daerah dapat mengoptimalkan komponen-komponen dan kemampuan yang 

dimiliki sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berjalan baik. Pada 

penelitian kali ini, peneliti mencoba untuk mengulangi penelitian terdahulu 

dengan mengacu pada sumber yang telah ada dan akan melakukan analisis 

pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, 

dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merujuk 

pada penelitian Putri (2015), penulis mencoba melakukan penelitian sejenis 

dengan objek penelitian yang berbeda serta memodifikasi pada penambahan 

variabel independen yaitu belanja modal dan dana alokasi khusus, serta lokasi 

penelitian dengan lingkup yang lebih kecil. 

Objek penelitian yang dipilih adalah kabupaten/kota eks 

karesidenan Surakarta dengan periode anggaran 2007-2014. Berdasarkan 

uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

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

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap 
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Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta 

tahun 2007-2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Semakin meningkatnya kinerja ekonomi suatu daerah, berarti 

akan meningkat pula pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi itu 

sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendapatan asli daerah 

(PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta belanja 

modal yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri. Adapun permasalahan 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi? 

2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi? 

3. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi? 

4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah diatas, 

maka tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris: 

1. Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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3. Pengaruh dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil dari 

penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang sama. 

2. Untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam bidang 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota eks karesidenan Surakarta. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota eks 

karesidenan Surakarta dalam mengambil kebijakan-kebijakan khususnya 

dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

4. Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri bab satu sampai bab lima yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah 

yang diteliti, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai landasan teori yaitu pendapat asli 

daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal 
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dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu,  di bab ini juga dijelaskan 

kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang  metode penelitian yang digunakan meliputi 

jenis data, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan 

data, variabel penelitian dan devinisi operasional variabel, dan alat 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi tentang obyek penelitian, metode analisis 

data serta interpretasi hasil dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang 

dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 

 


