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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, yang mulai 

dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang 

dipandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang 

sesungguhnya.UU nomer 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah kemudian di 

revisi dengan UU nomer 32 tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas 

kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan 

sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat Mardiasmo,(2002). Dengan 

otonomi daerah mencari alternatif sumber-sumber pembiyaan pembangunan tanpa 

mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah 

pusat,dengan kondisi seperti ini diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi(enginee of growth). 

      Setiap daerah selayaknya meningkatkan sumber pendapatan yang ada dengan 

kemampuan sendiri sebagai aspek penunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah 

dan pembangunan daerah. Namun dalam hal ini diperlukan dana atau sumber 

pembiayaan yang cukup memadai.  

      Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang 

diterapkan oleh peraturan daerah,tahun anggaran APBD meliputi masa satu 
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tahun,mulai dari tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. Berdasarkan 

undang-undang No.25 tahun 1995 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah,sumber-sumber penerimaan terdiri atas: 

1. Pendapatan asli daerah 

2. Dana perimbangan  

3. Pinjaman daerah; dan  

4. Lain-lain penerimaan yang  Sah. 

      Pembiyaan dalam belanja diantaranya yaitu belanja fiskal, yaitu belanja 

pemerintah untuk pemeliharaan atau untuk penyelenggaraan pemerintah sehingga 

bersifat rutin dilakukan setiap tahun anggaran, serta bersifat khasuatif yang berarti 

manfaatnya hanya untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Contoh: belanja 

pegawai, belanja barang, pembayaran bunga hutang (hutang dalam negeri, hutang 

luar negeri), subsidi (Subsidi bbm, subsidi non bbm). 

      Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah di 

antaranya pembangunan perbaikan sektor pendidikan,kesehatan,transportasi 

sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah Menurut 

Mulyanto (2007). 

      Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah 

penduduk bertambahnya jumlah penduduk memiliki dua peran penting dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dari segi penawaran penduduk berperan 

sebagai konsumen sedangkan dari segi permintaan penduduk berperak sebagai 

produsen jadi semakin menigkatnya penduduk tidak selalu menjadi penghambat 
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terhadap pertumbuhan apabila di sertai dengan dua aspek yang menjadi kapasitas 

tersebut sebagai langkah peningkatan pembangunan ekonomi. 

       Tujuan pembangunan ekonomi tersebut tidak lain untuk meningkatkan 

kesejahteraan penduduk, Tingkat kesejahteraan penduduk tidak lain diukur 

dengan kenaikan jumlah PDRB perkapita. Bertambahnya jumlah penduduk 

memiliki dampak yang sangat luas terhadap program pembangunan ekonomi, 

Penduduk bertambah tidak akan menjadi masalah apabila di imbangi dengan 

kualitas sumber daya manusia yang memadai jika sebaliknya maka akan 

memberikan beban terhadap pemerintah pusat atau daerah(Arjoso 2005).  

      Mardiasmo (2002) Belanja pembangunan adalah belanja langsung yang di 

gunakan untuk membiayai investasi atau manambah aset. Dalam hal ini 

pengeluaran modal pemerintah berperan menjadi sosial everhead capital (SOC) 

yang menjadi daya tarik pihak swasta untuk menanamkan modalnya. Dengan 

adanya fungsi fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah ini akan 

mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah. 

      Teori Keynes menyatakan bahwa jika komponen pengeluaran pemerintah 

merupakan komponen permintaan agregat atau agregat demand meningkat maka 

secara langsung akan meningkatkan agregat demand tersebut,peningkatannya  

maka terjadi pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur melalui Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). 

      Robert solow berpendapat dalam teorinya “Growth of population” bahwa 

pertumbuhan ekonomi  di pengaruhi oleh manusia, akumulasi modal, tingkat 

teknologi modern dan ouput. Adapun dengan bertambahnya jumlah penduduk 
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memiliki dampak postig dan negative oleh karena itu solow berpendapat 

pertambahan jumlah penduduk bias di manfaatkan dengan peningkatan kualitas  

sumber daya manusia kea rah yang positif. 

      Madura adalah salah satu pulau yang terletak di sebelah timur laut Jawa 

Timur. Pulau Madura besarnya kurang lebih 5.168 km2 (lebih kecil dari pada 

pulau Bali), dengan penduduk hampir 4 juta jiwa.  Jembatan nasional suramadu 

merupakan salah satu jembatan sebagai penghubung surabaya dengan Madura 

sebagai salah satu akses menuju kota kota di Jawa Timur akses lain bisa melalui 

jalur laut melalui pelabuhan tanjung perak Surabaya di pulau Madura terdapat 

empat kabupaten yaitu: Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Madura, 

pulau dengan sejarahnya yang panjang, tercermin dari budaya dan keseniannya 

dengan pengaruh Islamnya yang kuat.pulau Madura didiami oleh suku 

Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia, 

jumlahnya sekitar 20 juta jiwa. 

      Tujuan Penelitian ini Dalam rangka pengelolan sebagai langkah efesiensi 

anggaran belanja serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang produktif 

di 4 kabupaten wilayah serta menciptakan transparansi pengelolaan manajemen 

keuangan daerah yang lebih transparan,demokratis dan jujur serta akuntabel maka 

penulis memandang perlu untuk mengetahui berapa besar realisasi anggaran 

belanja fiskal dan belanja modal serta pertumbuhan jumlah penduduk sebagai 

langkah meningkatkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah madura 

selama lima tahun  (2010-2014), sehingga dapat menjadi suatu informasi yang 

penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangkalan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sampang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pamekasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumenep
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura
https://id.wikipedia.org/wiki/Etnis
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dan melihat apakah pemerintah wilayah Madura mampu mengelola hasil 

penerimaan dengan baik atau malah sebaliknya. 

      Kontribusi wajib  pajak kepada daerah salah satu tolok ukur kemampuan 

daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dengan karakteristik seberapa 

besar sektor pajak daerah memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, 

khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana/biaya 

untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Selain itu belanja 

modal sebagai kontribusi jangka panjang dalam meningkatkan pendapatan asli 

daerah. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi Pemerintah 

daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber 

keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.berikut adalah tabel PDRB dan APBD tahun 2010-2014 wilayah madura: 

Tabel. 1 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010-2014 dan APBD 2010-2014  

Wilayah Madura Jawa Timur 

(Sumber BPS dan kementrian keuangan) 

  

      Berdasarkan data keuangan dari Departemen keuangan dan data PDRB di 

empat kabupaten wilayah Madura Tabel.1 dapat dilihat bahwa kontirbusi PDRB 

kabupaten Sumenep dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang 

signifikan,kabupaten Pamekasan juga mengalami kenaikan yang signifikan setiap 

tahunnya Sampang juga mengalami dua kabupaten yang mengalami signifikan 

Tahun 
APBD PDRB 

SU PAM SAM BANG SU PAM SAM BANG 

2010 6,532,871 6,373.318 6.668.896 6.767.513 15.136,5 6 .994,2 10.064,00 15.881,40 

2011 7,312,760 7,907.487 7.277.212 7.159.544 16.064,8  7 .429,4 10.315,30 16.406,50 

2012 7,944,422 6,717,267 6.148.326 7.251.161 17.665,0  7 .894,0 10.910,90 16.173,70 

2013 9,130,378 7,626,509 7.091.465 8.237.464 20.162,8  8 .369,6 11.622,00 16.204,00 

2014 10,158,838 7,266,683 8.780.307 9.501.321 21.478,4  8 .856,2 11.629,60 17.369,80 
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namun pada kabupaten Bangkalan terjadi penurunan angka PDRB pada tahun 

2012-2013 namun kembali mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014. Hal ini 

membuktikan bahwa di empat kabupaten wilayah Madura memiliki kondisi 

pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dalam 5 tahun terakhir,namun dalam 

besaran anggaran belanja daerah Sumenep dan Bangkalan merupakan kabupaten 

yang selalu memiliki kenaikan anggaran belanja setiap tahunnya besaran belanja 

modal sangat berdampak positif di kabupaten Sumenep berdasarkan pertumbuhan 

PDRB di kabupaten Sumenep selain itu pemerintah kabupaten Pamekasan dan 

Sampang memiliki anggaran belanja yang naik turun setiap tahunnya.pemerintah 

harus terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber 

keuangan dan sumber pendapatan daerah. 

      Penduduk (sumber daya manuasia) merupakan modal pembangunan ekonomi 

kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indikator kesehatan dan 

pendidikanmya, berikut data jumlah penduduk di empat kabupaten di wilayah 

Madura: 

Tabel. 2 

Jumlah Penduduk dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010-2014  

Wilayah Madura Jawa Timur 

(sumber: Badan Pusat statistik) 

     Berdasarkan Tabel diatas menunjukan peningkatan dari tahun 2010-2014 yang 

terjadi di keempat kabupaten di wilayah Madura, kabupaten dengan jumlah 

Tahun 
JUMLAH PENDUDUK PDRB 

SUM PAM SAM BANG SUM PAM SAM BANG 

2010 1015691 885691 862014 883514 15.136,5 6 .994,2 10.064,00 15.881,40 

2011 1050679 895471 892301 918813 16.064,8  7 .429,4 10.315,30 16.406,50 

2012 1050678 808114 903613 928024 17.665,0  7 .894,0 10.910,90 16.173,70 

2013 1061211 817690 913499 937497 20.162,8  8 .369,6 11.622,00 16.204,00 

2014 1067202 827407 925911 945821 21.478,4  8 .856,2 11.629,60 17.369,80 
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penduduk terbanyak adalah kabupaten sumenep dan Bangkan kemudian Sampang 

dan Pamekasan. 

      Pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh anggaran 

belanja fiskal dan belanja modal serta jumlah penduduk dalam meningkatan 

pertumbuhan ekonomi di wilayah madura Jawa Timur. Berdasarkan uraian 

tersebut maka ditetapkan judul penelitian ini : “Analisis pengaruh belanja Fiskal, 

Belanja Modal dan Jumlah penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di wilayah 

Madura Jawa Timur.”  

B. Rumusan Masalah  

      Rumusan masalah di perlukan untuk memudahkan peneliti dan membatasi 

permasalahan yang di teliti, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang 

tepat serta mendapatkan jawaban sesuai harapan. Penelitian dilakukan untuk 

mengetahui dampak belanja Fiskal dan belanja Modal serta Jumlah Penduduk 

sebagai proses peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura. 

      Berdasarkan uaraian diatas,maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Berapakah besaran belanja Fiskal dan belanja modal di Wilayah Madura? 

2. Seberapa besar pengaruh belanja fiskal  dan belanja modal terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Wilayah Madura? 

3. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Wilayah Madura? 
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C. Batasan Masalah 

      Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dilakukan pada Wilayah Madura di  

empat kabupaten yaitu: Sumenep,Pamekasan,Sampang dan Bangkalan yang 

meliputi besaran serta pengaruh belanja Fiskal, belanja Modal serta pertumbuhan 

ekonomi sebagai langkah Peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura 

Jawa Timur. 

D. Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besaran belanja Fiskal dan belanja modal di Wilayah Madura 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja Modal dan Belanja Fiskal 

terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura  

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di 

wilayah Madura 

E. Manfaat Penelitian 

      Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan di 

wilayah Madura. 

2. Untuk mengetahui seberapa efisien anggara belanja daerah sebagai aspek 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura 

3. Memberikan informasi dan tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam pengambilan 

kebijakan khususnya anggaran belanja Modal daerah. 
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4. Sebagai tambahan wawasan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya

mengenai pengelolaan keuangan daerah.


