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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu 

negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Syam (2016) 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian 

mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode 

tertentu. Hukum Wagner atau dikenal 'undang-undang perluasan pengeluaran 

negara' adalah bahwa jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat maka 

pemerintah akan meningkatkan belanja modal untuk memperbaiki dan 

melengkapi fasilitas infrastruktur dengan tujuan untuk meningkatkan 

pelayanan public. Keynesian, peningkatan belanja pemerintah akan 

meningkatkan produksi (Sularno dan Restianto (2011) sehingga mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan 

sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan 

barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan 

kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga 

diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross 

National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar 

atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan 

struktur ekonomi terjadi atau tidak. secara spesifik menyebutkan ada 3 faktor 

atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, 
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pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan 

jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan 

ekonomi (sularno (2011). 

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan 

indikator keuangan analisis kinerja pada dasarnya dilakukan untuk menilai 

kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh 

posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang 

akan berlanjut. Jahan, dkk(2014). Analisis keuangan adalah usaha 

mengindetifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang 

tersedia. Dalam organisasi pemerintahan untuk mengukur kinerja keuangan ada 

beberapa ukuran kinerja keuangan yaitu: ketergantungan keuangan , rasio 

kemandirian keuangan daerah , rasio efektivitas dan rasio desentralisasi 

BUMD. ( Halim (2008)) 

Otonomi daerah adalah cara terbaik untuk mendorong pembangunan 

daerah karena kemandirian dalam melaksanakan pembangunan dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien. ( Halim (2012)) Dalam teori menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi begitu juga ukuran pengeluaran sektor publik. 

Dalam pandanganOtonomi daerah  merupakan bentuk desentralisasi dalam 

mengelola sumber daya keuangan dan aset lokal yang akan dioptimalkan untuk 

menghasilkan kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator keberhasilan daerah 

dalam kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi yang ditandai dengan pencapaian peningkatan PDRB (PDRB) dari 

tahun ke tahun. Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu bentuk 
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implementasi paradigma Manajemen Publik Baru (NPM) di sektor 

publik.Praktik Manajemen Publik Baru (NPM) dianggap sebagai solusi untuk 

meningkatkan kinerja sektor pemerintah daerah, sesuai dengan tuntutan 

reformasi keuangan lokal dan manajemen layanan berbasis kinerja, sehingga 

tercipta tata pemerintahan yang baik di masyarakat. 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap 

kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip serta partisipasi, 

transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah merupakan satu variable yang penting 

dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah 

pendapatan asli daerah umumnya. Pengukuran tingkat kemampuan keuangan 

daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara 

pendapatan asli daerah dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan 

pendapatan asli daerah kependapatan asli daerahAPBD akan. menunjukkan 

semakin kecil ketergantungan daerah ke Pendapatan Asli Daerah pemerintah 

pusat. satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan pendapatan asli daerah 

bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi 

diharapkan daerah memiliki tingkat kejelian yang tinggi dan kemampuan 

dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki. 

Sebaliknya, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melihat dan 

memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial yang ada dapat 
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mengakibatkan rendahnya kemampuan keuangan daerah yang pendapatan asli 

daerahakhirnya akan menghambat kelancaran pelaksanaan otonomi daerah. 

Menurut Syam, Lisandri, dan Rizan (2016) pendapatan asli daerahjuga 

merupakan indikator kemandirian daerah dalam menyediakan sumber 

pembiayaan pembangunan daerah. Secara teoritis, semakin besar pendapatan 

asli daerahsuatu wilayah, semakin independen wilayahnya. Tetapi untuk 

pencapaian pendapatan asli daerahapa pun, jika ada inefisiensi dalam 

manajemen, jumlah pendapatan asli daerahakan terserap untuk pembiayaan 

operasional. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari Sari greydinormala, kindange 

Paulus dan Rotinsulu Old Tri (2015) yang berjudul Pengaruh Kinerja 

Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara 

Tahun 2004 – 2014. Adapun perbedaan penelitian ini pada Tahun penelitian 

2015-2016 dan objek penelitian yaitu Jawa Tengah. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka judul peenelitian ini adalah: 

“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi 

pada Kabupaten / Kota  di Provinsi Jawa Tengah) Tahun 2014-2016”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah indikator dalam kemajuan suatu 

daerah. Pertumbuhan ekonomi akan mencerminkan pemerintah daerah mampu 

menggali potensi-potensi yang dadi disuatu daerah dan akan menghasilkan 

pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat dari tahun ke tahun. 
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Peningkatan tersebut membuat pemerintah daerah akan mampu mandiri dalam 

hal memenuhi kebutuhan daerahnya. Dari penjelasan tersebut maka rumusan 

masalah yang dihasilkan adalah: 

1. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah? 

2. Apakah ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah? 

3. Apakah efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah? 

4. Apakah derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan capaian atau luaran yang dihasilkan dalam 

penelitian  untuk mendapatkan hasil sesuai dengan praktek dilapangan. Tujuan 

yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah kemandirian berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

2. Untuk mengetahui apakah ketergantungan keuangan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

3. Untuk mengetahui apakah efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

4. Untuk mengetahui apakah derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang diteliti maka penelitian ini 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pembaca untuk melihat faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pendapatan asli 

daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan secara teori apakah sama hasil penelitian 

dengan teori yang sudah ada. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah agar mampu melihat 

faktor-faktor yang dipengaruhi pertumbuhan ekonomi pendapatan asli daerah-

daerah di Jawa Tengah sehingga akan menjadi bahan evaluasi untuk 

pemerintah provinsi Jawa Tengah dan juga kedepannya agar mampu menggali 

potensi-potensi yang ada disetiap daerah yang pendapatan asli daerahakhirnya 

meningkatkan pendapatan setiap daerahnya tersebut. 

E. Sistematis Penelitian 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang 

dilakukan, sehingga disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi 

informasi mengenai materi dan hal-hal yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab. 

Adapun penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penelitian 

sebagai berikut: 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis guna memperjelas maksud penelitian dan membantu dalam 

berfikir secara logis, serta hipotesis yang digunakan. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional. 

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisis 

operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian, analisis 

data pengujian hipotesis dan pembahasan yang memaparkan hasil dari 

pengujian serta pembahasan keseluruhan penelitian. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya 

berdasarkan hasil pembahasan bab-bab selanjutnya 


