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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem 

otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejaterahaan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah merupakan 

bagian dari desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah hal ini 

merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk 

membutikan bahwa kemampuan dalam mengatur serta melaksanakan 

kewenangan yang menjadi hak masing-masing daerah, Otonomi daerah 

diberlakukan di indonesia melalui Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.  

Adapun  tujuan otonomi daerah yang menurut Undang-Undang 

No. 32 tahun 2004 yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

daerah kekuasaannya, meningkatkan pelayanan umum di daerah 

kekuasaanya dan untuk meningkatkan daya saing daerah, serta secara 

konseptual otonomi daerah memiliki tujuan utama salah satunya tujuan 

ekonomi yang dimana dalam pelakasaannya untuk meningkatkan indeks 
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pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejaterhaan 

masyarakat. 

Menurut Setyowati dan Suparwati (2012) yang menyatakan bahwa 

sudah saatnya pembangunan tidak lagi diletakan pada kekuatan sumber 

daya alam (natural resources based), tetapi pada kekuatan sumber daya 

manusia (human resources based). Caranya adalah dengan meletakkan 

prioritas pembangunan pada pembangunan manusia, karena pada akhirnya 

pembangunan manusia yang berhasil akan bermuara pada pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi. Keberhasilan Pembangunan khususnya 

pembangunan manusia dapat dinilai secara persial dengan melihat 

seberapa besar permasalahan yang paling mendasar dimasyarakat tersebut 

dapat diatasi, Permasalahan-permasalahan tersebut terdiri dari kemiskinan, 

pengangguran, buta huruf, dan ketahanan pangan.  

Strategi pembangunan suatu negara harus mampu meningkatkan 

sumber daya manusia secara berkelanjutan, Melalui Human Development 

Report tahun 1996 tentang konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Konsep Pembangunan Manusia mengutamakan adanya empat unsur 

diantaranya Produktivitas (Produkcivity), Pemeratan (Equty), 

Kesinambungan (Sustainability) dan Pemberdayaan (Emprowerment). Dan 

IPM dilihat berdasarkan 3 faktor utama, yaitu faktor kesehatan, pendidikan 

dan pendapatan, selain dari unsur dan faktor-faktor diatas, IPM dapat 

diukur dengan tiga indikator dasar, yaitu Usia, Pengetahuan dan Standar 

hidup hidup layak. Ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, akan 
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tetapi berpengaruh satu sama lain. IPM digunakan sebagai indikator 

terhadap keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, 

dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan 

sebagai ukuran kinerja dimasing-masing daerah (BPS). keberhasilan 

pembangunan manusia dari suatu daerah yang tak lepas dari faktor 

manusia dan pemerintah itu sendiri. 

Manusia menjadi faktor pendukung keberhasilan dari 

pembangunan manusia itu sendiri yang dilihat dari sektor ekonomi, 

Menurut Widodo dkk (2011) secara konsep pembangunan manusia adalah 

upaya dilakukan untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat 

dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. IPM 

dipengaruhi banyak faktor, salah satunya pertumbuhan ekonomi (PE) 

(Christy dan Adi,2009). Untuk meningkatkan IPM tidak semata-mata 

hanya pada pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek 

(Ardiansyah dan Widiyaningsih dalam Putra dan ulupui, 2015). Agar 

pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan manusia, maka perlu 

disertai dengan pembangunan yang merata, dengan adanya pemerataan 

pembangunan, maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan 

hasil-hasil pembangunan tersebut (Putra dan Ulupui, 2015).  

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

manusia bersifat timbal balik, artinya apabila terdapat pertumbuhan 

ekonomi maka akan mempengaruhi pembangunan manusia, yang dimana 

pertumbuhan ekonomi  suatu masyarakat merupakan parameter dari suatu 
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kegiatan pembanguan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat 

mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi 

dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012 dalam Sugiarti dan Supadmi, 

2014). Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 

kesejaterahaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh 

pengurangan kemiskinan, peningkatan pembangunan manusia, Serta 

perluasan lapangan kerja.  

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas 

pelayanan publik, dan kepentingan publik. Pertumbuhan ekonomi secara 

umum dapat ditunjukan olek angka Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). PDRB sendiri ialah jumlah nilai barang atau jasa yang dihasilkan 

dari seluruh kegitaan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu 

atau periode tertentu biasanya satu tahun.  PDRB dapat dihitung melalui 

tiga pendektan (BPS) yaitu, Pendekatan Produksi, Pendekatan Pendapatan 

dan Pendekatan Pengeluran. Menurut Lumbantoruan dan Hidayat (2012) 

ketika pendapatan atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita rendah 

akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan peningkatan 

mpembangunan manusia menjadi turun dan sebaliknya apabila pendapatan 

relatif tinggi maka pembangunan manusia juga tinggi, dan secara tidak 

langsung pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat terhadap 

peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan.  

keberhasilan pembangunnan manusia juga tidak lepas dari peran 

penting pemerintah yang menjaga efektivitas dan efesiensi kebijakan dan 
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program pengurangan kemiskinan, dan secara bersama mendorong 

percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan 

ekonomi yang punya pontensi berkembang seperti kelautan, perikanan, 

pertanian serta perdagangan dan jasa.Faktor utuma bagi daerah untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi 

yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersedian 

infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas, dan 

menciptakan kepastian hukum. Menurut Furqani dan Titimmah (2015) 

pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita 

dengan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dalam jangka 

panjang. 

Menurut Tahar dan Zakhiya (2011) terdapat dua komponen 

penerimaan daerah yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Kedua komponen tersebut adalah pendapatan daerah antara lain 

berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana bantuan dari 

pemerintah pusat.Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, 

pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan 

yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proposi belanja modal 

yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif 

didaerah (Hariyanto dan Adi, 2007). Desentralisasi fiskal memberikan 

kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang 

dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran 

daerah dalam rangka pelayanan publik. Salah satu sumber pendapatan 
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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 berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 

pasal 6. 

PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi pada pemerintah 

daerah untuk mendanai pelaksanaan daerah (UU No. 33/2004). Kuncoro 

(2007) dalam Setyowati (2012) juga menyebutkan bahwa PAD hanya 

mampu membiayai belanja pemda paling tinggi sebesar 20%. 

Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana karena mereka 

masih menggantungkan adanya dana dari pemerintah pusat. PAD 

digunakan sebagai sumber dana yang dibutuhkan dalam pembangunan 

inflastruktur daerah sedangkan IPM sebagai alat ukur keberhasilan 

pembangunan disuatu daerah serta merupakan penilaian terhadap 

pemerataan pembangunan sudah berjalan dengan baik, sehingga PAD dan 

IPM saling berkesinambungan (Sari dan Supadmi, 2016). 

Kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi sumber PAD 

tiap daerah akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan pembangunan 

suatu daerah. semakin besarnya kontribusi PAD suatu dearah semestinya 

dibarengi dengan peningkatan IPM karena daerah mengalokasikan belanja 

daerahnya untuk menaikan sektor-sektor yang mendorong IPM.Selain 

PAD dana perimbangan dari pemerintah pusat diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah.Salah satu dana 
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perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang 

pengalokasian menekankan aspek pemerataan dan keadilan. Transfer dana 

dari pusat diharapkan agar pemda lebih optimal mengalokasikan PAD 

yang didapatkan untuk membiayai belanja modal daerahnya (Mentayani 

dan Rusmanto, 2013). 

Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksanakan karena 

masih menggantungkan adanya dana dari pemerintah pusat, khususnya 

DAU. Menurut Kawedar dkk (2011:49) DAU suatu daerah ditentukan atas 

besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah yang merupakan 

selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal 

capacity) yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-

daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar-

daerah melalui penerapanformula yang mempertimbangkan kebutuhan dan 

potensi daerah. 

Dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembanguan 

daerah yang salah satunya adalah belanja modal menurut Halim (2007, 

h,101) dalam Meianto (2013) belanja modal merupakan pengeluaran 

anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya  yang memberikan 

manfaat lebih dari  periode akuntansi. Peraturan menteri keuangan nomor 

101/PMK 02/ 2011 tentang klasifikasi anggaran belanja modal 

dipergunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan 

mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal (jalan, irigasi 
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dan jaringan), belanja modal lainnya, dan belanja modal badan layanan 

umum (BLU). 

Alasanbelanja modal sebagai variabel Intervening karena 

Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asali 

Daerah dapat memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan 

kesejetarahaan masyarakat yang tercerminkan dari peningkatan indeks 

pembangunan manusia melalui belanja modal. Menurut Mardiasmo (2002) 

dalam Christy dan Adi (2009) bahwa dalam eraotonomi, pemerintah 

daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar 

masyarakat. Oleh karena itu belenja modal memegang peranan penting 

guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini 

dapat meningkatkan kuliatas pembangunan manusia yang diharapkan 

(Christy dan Adi , 2009). 

Pembangunan harus memberikan dampak terhadap kualitas hidup 

manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhuan kebutuhan 

fisik maupun non fisik, kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup 

secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun 

aspek ekonomi (Setyowati dan Suparwati 2012). Indeks Pembangunan 

manusia melakukan pengukuran Indeks atas dasar asumsi bahwa manusia 

yang berkualitas dan kecakapan hidup yang berguna bagi kehidupan 

masyarakat, serta dapat mencapai standar hidup yang layak (Setyowati dan 

Suparwati 2012). 
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Hubungan antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan 

Manusia telah diteliti oleh Christy dan adi (2009). Variabel Pembangunan 

Manusia diprosikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasilnya 

menunjukan bahwa DAU berpengaruh terhadap belanja modal, dan 

belanja modal juga berpengaruh terhadap IPM. Beberapa hasil penelitaan 

lain yang menujukan bahwa pengeluaran disektor publik sangat 

bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan manusia dan mengurai 

penduduk miskin. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Setyowati dan Suparwati pada tahun 2012 dengan judul 

“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel 

Interveningstudy empiris pada pemerintahkabupaten/kota se-jawa tengah. 

Hasil  penelitian ini menunjukan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap IPM sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 

Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap 

IPM melalui Belanja Modal. 

Untuk itu penulis ingin melanjutkan analisis dan mencoba 

memperbarui hasil penelitian sebelumnya, dengan menggunakan satu 

variabel intervening. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti 

mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Indeks 
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Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel 

Intervening(studi kasus pada provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, 

rumusan masalah pada penilitian ini adalah : 

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia? 

2. Apakah DAU berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia? 

3. Apakah PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia? 

4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap indeks 

pembangunan manusia melalui belanja modal? 

5. Apakah DAU berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

melalui belanja modal? 

6. Apakah PADberpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia 

melalui belanja modal? 

7. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

bukti empiris tentang hal-hal berikut ini. 
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1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia 

2. Untuk mengetahui DAU berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

3. Untuk mengetahui PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

4. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap 

indeks pembangunan manusia melalui belanja modal 

5. Untuk mengetahui DAU berpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia melalui belanja modal 

6. Untuk mengetahui PADberpengaruh terhadap indeks pembangunan 

manusia melalui belanja modal 

7. Untuk mengetahui Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan maanfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan refrensi khususnya untuk 

pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah 

yangdibahas dalam penelitian ini. 



12 
 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi 

sektor publik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang 

memerlukan hasil penelitian ini. 

b. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan memberikan 

informasipenting untuk pengoptimalan pontensi lokal yang dimiliki 

daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


