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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pembangunanekonomi adalah masalah yang penting dalam 

perekonomian suatu Negara yang sudah menjadi agenda setiap tahunnya. 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil.Pembangunan ekonomi 

adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita 

penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem 

kelembagaan(Arsyad,2004). 

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi 

yang terjadi disuatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari 

perbedaan produk domestik bruto tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian 

dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya 

kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat 

yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan 

dalam jumlah dan kualitasnya. (Setiawan dan Handoko, 2005) 

Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten sumbawa selama dekade 

9 tahun terakhir (periode 2006–2014) mengalami fluktuatif. Pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten sumbawa setiap periode selalu berubah-ubah di tahun 2006 

kenaikan pertumbuhan ekonominya 4,68%. Di tahun 2007 mencapai kenaikan 

tertinggi yaitu 14,63% tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang 

drastic yaitu sebesar 1,87%  hingga ketahun 2014 pertumbuhan ekonominya 

hanya sebesar 8,07% (Bps Sumbawa dalam angka 2015). 
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Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah 

investasi. investasi disepakati menjadi salah satu kata kunci dalam setiap 

pembicaraan tentang konsep ekonomi. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan 

lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya 

menempatkan investasi sebagai pendorong utama mengingat perekonomian yang 

digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh (Sodik dan Nuryadin, 2005). 

Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi 

yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat 

berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta 

dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah 

dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat 

dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya 

(Sodik dan Nuryadin, 2005). 

Masalah lain yang berkaitan denganpertumbuhan ekonomi adalah 

inflasi.Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu 

perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa efek buruk pada perekonomian 

salah satunya mengurangi pendapatan riil (Sukirno,2004). Tetapi dengan adanya 

inflasi maka upah atau gaji juga naik, karena upah riil tergantung pada 

produktivitas marjinal tenaga kerja. Kesejahteraan ekonomi tergantung pada harga 

relatif, bukan pada seluruh tingkat harga. Penelitian Simanjutak dalam Halim 

(2001) mengemukakan bahwa inflasi akan meningkatkan PAD yang 

penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak 



3 
 

restoran. Hal ini karena jika inflasi melambat, pengusaha akan cenderung 

menaikkan sedikit harga tetapi upah yang dibayarkan tetap. 

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang 

luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk 

menggali sumber keuangan sendiri. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan 

salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai kewenangan yang lebih 

besar untuk mengoptimalkan PAD-nya sehingga seharusnya porsi PAD sebagai 

komponen penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap 

sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan 

eksternalitasyang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi 

(Pujiati, 2008). 

Pertumbuhan juga tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah. Menuru 

t(todaro, 2000) pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan 

lebih besar dan lebih menentukan didalam upaya pengelolaan perekonomian 

nasional/daerah. Menurut (Mangkuesuebroto, 1998) peranan pemerintah yang 

harus dijalankan adalah : 

1. Peranan alokasi yaitu pemerintah mengusahakan agar alokasi sumber-sumber 

ekonomi dilaksanakan secara efisien terutama dalam menyedikan barang dan 

jasa yang pihak swasta tidak dapat memproduksinya. 

2. Peranan distribusi yaitu pemerintah melalui kebijakan fiscal merubah keadaan 

masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diharapkan 
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melalui pengenaan pajak progressive yaitu relative beban pajak yang lebih 

besar bagi yang mampu dan mendistribusikan bagi yang kurang mampu. 

3. Peranan stabilisasi yaitu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang 

bertujuan untuk mengendalikan goncangan ekonomi yang berlebihan. 

Kebijakan pengeluaran pemerintah dituangkan dalam APBD. 

Kebijakan pengeluaran pemerintah dalam APBD tercermin dari total 

belanja pemerintah  yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pengeluaran 

pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran 

pemerintah yang proposional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

pengeluaran pemerntah yang boros akanmeng hambat pertumbuhan ekonomi. 

Tetapi pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi 

pertumbuhan (Marganda dan sirojuzilam,2009). 

Keberadaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang 

bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan Asli Derah merupakan bentuk dari 

akumulasi modal pemerintah yang  digunakan untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. Peranan strategis dari investasi pemerintah ini, sasaran 

penggunaanya untuk membiayai pembanguanan di bidang sarana dan prasarana 

yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan 

masyarakat.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana profil Investasi, Inflasi, PAD, Pengeluaran Pemerintah daerah 

bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa besarpada Tahun 

2006-2014? 
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2. Bagaimana pengaruh investasi, inflasi, PAD, pengeluaran pemerintah 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa besar 

tahun 2006-2014? 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk melihat profil investasi, inflasi, PAD, dan pengeluaran pemerintah 

daerah di Kabupaten Sumbawa besar padaTahun 2006-2014. 

2. Untuk menganalisis pengaruh investasi, inflasi, PAD, pengeluaran 

pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Sumbawa besartahun 2006-2014. 

D. BatasanMasalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

semula yang direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan 

impormasi maka peneliti menetapkan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukanhanyadi Kota Sumbawa besar, analisis 

difokuskan pada pertumbuhan ekonomi di Kota Sumbawa . 

2. Penelitian yang dilakukan fokus pada pertumbuhan ekonomi Kota 

Sumbawa yang berfokuskan pada pengolaan  investasi, inflasi, PAD 

dan pengeluaran pemerintah daerah 

E. Manfaat penelitian 

Data yang telah terkumpul dan diolah merupakan jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, sedangkan konsep yang 

telah disusun penulis merupakan bentuk verbal dari jawaban aas pertannyaan 

tersebut dan ditambah dengan gagasan yang relevan dari pihak pelaksanaan 
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penelitian. Setiap hasil penelitiaan, pada prinsipnya harus beguna sebagai 

penunjang pengambilan keputusan surat masalah yang ada. Maka manfaat yang 

diharapkan oleh penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Sumbawa. 

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 

kepada peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi 

di Kabupaten Sumbawa. 


