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BAB I 

  PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Bank Dunia (2012), Indonesia termasuk sebagai negara 

berkembang dengan tingkat pendapatan menengah (middle income level) 

karena Indonesia memiliki pertumbuhan PDB sebesar 6,2 persen. Meskipun 

demikian, negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan kelompok negara-negara maju 

di dunia. Berdasarkan Bappenas (2013), ekonomi dunia tumbuh sebesar 3,2 

persen, dimana negara-negara berkembang tumbuh sebesar 5,2 persen 

sementara negara maju hanya tumbuh sebesar 1,2 persen.Selain itu, 

pemulihan ekonomi dunia masih bergantung pada perekonomian negara-

negara berkembang di Asia. 

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Investasi 

dapat berupa investasi modal fisik maupun investasi modal manusia.Peranan 

investasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi sudah tidak perlu diragukan 

lagi. Sementara itu pendidikan dan kesehatan merupakan faktor penting 

dalam pembangunan manusia sekaligus merupakan penentu indeks 

pembangunan manusia (IPM). Hal ini mengingat pendidikan dan kesehatan 

berdampak pada kualitas modal manusia (human capital). Dari berbagai 

studi telah dibuktikan bahwa modal manusia merupakan salah satu 

determinan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain 

antara pendidikan dan kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi terdapat 
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hubungan saling mempengaruhi (Ranis, 2004) dan (Andreosso dan 

Callaghan, 2000). 

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, 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. Menurut Suhartanto dan 

Kusdibyo (2005), kesiapan pemerintah daerah dan instansi-instansinya tidak 

terbatas pada kesiapan pengelolaan sumber alam, namun juga berupa 

kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang ada 

di wilayahnya sehingga mampu menarik investasi ke daerahnya. 

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 
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yang diperoleh dari pajak. Sedangkan bagi masyarakat umum, keberhasilan 

menarik investasi tersebut akan menyerap lapangan kerja dan tentu saja 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pentingnya peranan modal manusia dalam pembangunan tampak pada 

perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta yang 

mengalokasi investasi maupun belanja daerahnya guna meningkatkan 

kualitas modal manusia tersebut. Memang, investasi yang dialokasikan 

untuk kepentingan modal manusia ini tidak serta merta dapat dilihat 

hasilnya dalam jangka waktu singkat. Sehingga tidaklah heran bahwa di 

dalam anggaran pemerintah sering kali terjadi tarik-menarik antara investasi 

untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan 

modal manusia. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber 

pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari 

hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan 

meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas 

pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan 

pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja 

modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah 

tersebut banyak tersedot karena belanja lainnya. Menurut Harianti & Hadi 

(2007), Proporsi DAU dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan 

adanya dana alokasi umum yang terlalu besardakan menimbulkan 
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persepsiqbahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akhirnya 

akan menimbulkan ketergantungan pemerintahtdaerah terhadap pasokan 

dana dari pemerintah pusat (Fattah & Irman, 2012). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengambil 

judul “PENGARUH INVESTASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN 

PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 

(STUDI KASUS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA 

TENGAH)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat dikemukakan adalahsebagai berikut: 

1. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah? 

2. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 

3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah ? 

4. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah? 

5. Apakah Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi? 

6. Apakah Investasi dan Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini  bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Investasi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Investasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sumber Daya Manusia 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sumber Daya Manusia 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

6. Untuk menguji dan menganalisis Apakah Terdapat Pengaruh Investasi dan 

Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui 

Pertumbuhan Ekonomi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi penulis 

Mampu menambah pengetahuan dibidang keuangan khususnya 

pemahaman mengenai Investasi, Sumber Daya Manusia dan 

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

b.  Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan.  

2. Manfaat Praktis 

a.     Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat 

memberikan informasi mengenai Pertumbuhan Ekonomi suatu 

kabupaten/kota yang bersumber dari dokumen yang dikeluarkan oleh 

instansi berwenang. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan 

pendapatan tiap kabupaten/kota menjadi lebih baik lagi kedepannya 

sehingga dapat  memajukan daerah tersebut. 
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b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas 

akhir dan memberikan pengetahuan mengenai pendapatan asli daerah  

yang bersumber dari dokumen yang dikeluarkan oleh instansi 

berwenang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya permasalahan 

dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar 

acuan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini Membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang 

variabel penelititan dan definisi operasional, metode penelitian, metode 

pengambilan sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, teknik 

pengambilan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis 

hasil pengujian sampel. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 
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Merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atas hipotesis 

yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan 

tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V Penutup 

Merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumya, keterbatasan penelitian serta saran bagi 

penelitian berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


