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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Konsekuensi logis lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya 

desentralisasi fiskal. Sistem desentralisasi fiskal yang berlangsung melibatkan 

pemerintah daerah yang mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk 

menggunakan sumber – sumber keuangan daerah. Dalam kerangka otonomi 

daerah, segala bentuk urusan pemerintahan daerah menjadi kewenangan daerah, 

termasuk dalam hal pengelolaaan keuangan daerah (Harianto,2014) 

Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mencantumkan 

pengaturan mengenai pemerintahan daerah. pasal 32 menyebutkan bahwa 

pendapatan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Untuk memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pendapatan daerah 

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014. 

Pendapatan daerah yang dimaksud adalah penerimaan dari dana perimbangan 

pusat dan daerah (Hariyanto,2014) 

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah 

(otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. Sumber dana perimbangan dimaksudkan pendapatan asli daerah
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Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta semua penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Halim, 2004).  

 Data menunjukkan pada Tahun  2014 jumlah Pendapatan Asli Daerah di 

Jawa Timur adalah sebesar Rp. 11.103.565,00 (DJPK,2014) dan di tahun 2015 

sebesar Rp. 14.771.139,00 (DJPK,2015). Tujuan penggunaan Dana Penerimaan 

Daerah dan Dana Perimbangan adalah adalah sebagai sumber utama pendapatan 

daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan 

dan pembangunan daerah sesuai  dengan kebutuhannya (UU No 24 tahun 2014).  

Dalam bidang pembangunan daerah, Penerimaan Daerah dan Dana 

Perimbangan digunakan untuk mengurangi disparsi atau ketimpangan 

pembangunan antara daerah dan sub daerah serta antar warga masyarakat. Selain 

itu, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus  

diprioritaskan dalam bidang pemberdayaan masyarakat (Halim,2004). 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus 

dalam bidang pemberdayaan masyarakat meliputi, membantu daerah dalam 

mendanai kewenangannya, mengurangi sumber pendanaan pemerintah antara 

pusat dan daerah serta dapat meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi di 

daerah (Halim,2004).  

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur merupakan salah satu provinsi 

dengan jumlah penduduk besar di Indonesia, berjumlah 38,8 juta jiwa pada 



3 

Tahun 2015 (Statistik Jawa Timur, 2015). Jawa Timur merupakan provinsi 

tertinggi dengan APBD sebesar Rp. 42,03 Triliyun. Jawa Timur mendapatkan 

predikat dengan APBD berjumlah besar di beberapa Kota dan Kabupaten di 

Indonesia (BPS,2016). 

B. Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Timur antara Tahun 2014 dengan 2015?

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dengan 2015?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian berikut akan dibatasi pada beberapa hal agar 

pembahasan terkonsentrasi. Pembahasan ini fokus pada pengaruh penerimaan 

Total Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi 

Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kota di Jawa Timur 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dan 

manfaat penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis dan mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur antara Tahun 2014 dengan

2015.
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2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli    

Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2014 dengan 2015 

Manfaat Penelitian: 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan aspirasi bagi pemerintah 

dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya untuk pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dalam sistem penentuan tingkat pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur. 


