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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan 

penting bagi pemerintah pusat maupun daerah. Desentralisasi merupakan 

tujuan 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. 

Desentralisasi akan memberi kebebasan kepada pemerintah daerah 

untuk membuat kebijakan-kebijakan dan rencana keuangan sendiri, sehingga 

akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut 

Zuwesty eka putri (2015), Otonomi daerah berdasarkan UU NO. 22 Tahun 

1999 lebih bernuanasa desentralistik, yang mana daerah propinsi dengan 

kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi , yang 

melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang didelegasi kepada 

gubernur. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa 

desentralisasi dan dekonsentrasi.  

Menurut UU NO. 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. 
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Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam 

mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai 

kesempatan yang lebih untuk mengatur rumah tangganya. 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 (Zuwesty eka putri: 2015). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang 

bersumber dan dipungut daerah didasarkan pada peraturan daerah yang 

berlaku. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan 

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-

sumber penerimaan daerah lainnya antara lain dana alokasi umum (DAU), 

dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain. Dana alokasi umum dan alokasi 

khusus merupakan penerimaan yang berasal dari pendanaan yang diberikan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari desentralisasi 

fiskal. Dana-dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah 

berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan 

kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga 

kerja yang berbeda antar daerah.  
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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 Raisya 

Yunisa (2015). 

Menurut Alexiou (2009) 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 (Raisya Yunisa: 2015). 

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 Eka Putri, Zuwesty (2015) yang berjudul ANALISIS 

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI 

UMUM (DAU), DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN 

EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH , 

penulis mencoba melakukan penelitian sejenis dengan objek penelitian yang 
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berbeda serta memodifikasi pada penambahan variabel independen yaitu 

belanja modal dan dana bagi hasil.  

Alasan pemilihan judul yaitu peneliti ingin mengkaji lebih lanjut 

bagaimana hubungan PAD, DAU, DBH, dan belanja modal terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Sehingga berdasarkan dari latar belakang di atas, 

diharapkan keseluruhan daerah dapat mengoptimalkan komponen-komponen 

dan kemampuan yang dimiliki sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal 

melalui, dana perimbangan dari pemerintah pusat yakni dana alokasi umum, 

dana bagi hasil, pendapatan asli daerah dan belanja modal maka judul dalam 

penelitian ini yaitu “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan belanja modal 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah 

tahun 2012-2014”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diambil beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi? 

2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? 

3. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? 

4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pada: 

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3. Pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan, 

menerapkan, serta melatih berfikir secara ilmiah sehingga dapat 

memperluas wawasan apabila kelak menghadapi peristiwa yang sama. 

 

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi atau referensi 

yang tepat dan dapat dipercaya keandalannya sehingga mampu membantu 

pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang baik. 

 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota se-Jawa 

Tengah dalam mengambil kebijakan-kebijakan khususnya dalam upaya 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

 

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

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

peneliti yang lebih jelas dan sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini  menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang 

digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan 

yang akan diteliti yaitu meliputi  teori tentang pertumbuhan 

ekonomi, teori tentang pendapatan asli daerah, teori tentang 

dana alokasi umum, teori tentang dana bagi hasil, teori 

tentang belanja modal, model penelitian beserta penelitian 

terdahulu dan pengembangan hipotesis. 

 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan 

sumber data, definisi operasional  variabel dan 

pengukurannya dan metode analisis data. 

 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data 

penelitian, deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian asumsi 

klasik, analisis regresi linier berganda, hasil pengujian 
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hipotesis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil pengujian terhadap jawaban di tolak atau 

diterimanya hipotesis yang dibuat sebelumnya. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan,  keterbatasan penelitian 

serta memuat saran-saran untuk mengembangkan penelitian 

lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


