
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pesatnya pembangunan di daerah Madura yang terdiri dari 4 

Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep 

menyangkut akan perkembangan kegiatan fiskal membutuhkan alokasi dana 

dari pemerintah pusat, dana alokasi ini mengakibatkan pembiayaan pada pos 

belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan DAU yang sangat besar untuk 

alokasi belanja pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tergolong 

masih rendah menuntut pemerintah mengeluarkan belanja modal yang cukup 

besar. 

Belanja modal yang lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah, 

membuat pemerintah pusat perlu memberikan dana perimbangan kepada 

pemerintah daerah, salah satunya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana 

alokasi umum digunakan untuk mengoptimalkan alokasi pendapatan asli 

daerah yang didapat untuk membiayai belanja modal di daerah tersebut. 

Maka, dalam melaksanakan belanja modal, pemerintah daerah berhak 

menggunakan Dana Alokasi Umum tersebut.    

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah 

dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). 
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Peningkatan PAD selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari 

usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan 

PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003). 

 Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas 

perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada 

suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang yang dihasilkan oleh 

seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Susanti dkk, 2000). 

 Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil, bila daerah tidak 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan 

penerimaan PAD. Karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu 

tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sidik (2000) 

menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendakya tidak hanya 

diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk 

mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. 

 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebelumnya sudah 

pernah diteliti oleh Ulfi Maryati dan Endrawati yang membahas tentang 

pengaruh PAD,DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera 

Barat.  Analisis data dengan menggunakan analisa regresi berganda. Hasil 

analisis membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap 
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pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Anjar dan Susan (2013) melakukan penelitian yang sama yaitu 

meneliti pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap 

belanja modal.  Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar 

variabel adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dan dana alokasi 

umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial variabel 

pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. 

Sedangkan variabel dana alokasi umum berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap belanja modal.   

 Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan tingkat ketergantungan 

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Lokasi penelitian ini 

dilaksanakan di BKAD (Badan Keuangan Aset Daerah) seluruh Kabupaten di 

pulau Madura. Lembaga tersebut yang menangani perencanaan pembangunan 

daerah. Selanjutnya juga dilaksanakan di BAPEDDA (badan perencanaan 

pembangunan daerah) seluruh Kabupaten di pulau Madura yaitu lembaga 

yang menangani pendapatan, pajak dan retribusi daerah. Kedua lembaga 

saling berhubungan dalam melakukan perencanaan dana yang dibutuhkan 

untuk pembangunan daerah. 

 

 



4 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana pengaruh perubahan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi 

pemerintah daerah Madura ? 

2. Bagaimana pengaruh perubahan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi 

pemerintah daerah Madura ? 

3. Bagaimana pengaruh perubahan PAD dan DAU terhadap pertumbuhan 

ekonomi pemerintah daerah Madura ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang dari rumusan masalah diatas maka 

tujuan dari dilakukanya penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan PAD terhadap 

pertumbuhan ekonomi pemerintahan daerah Madura berdasarkan tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan DAU terhadap 

pertumbuhan ekonomi pemerintahan daerah Madura berdasarkan tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan PAD dan DAU 

terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah Madura berdasarkan 

tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu 

masukan akan pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi 

serta transparansi APBD di daerah  Madura, khususnya BAPEDDA 

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan BKAD (Badan 

Keuangan Aset Daerah) dalam Pengaruh Keuangan APBD daerah 

Madura. Dan juga sebagai bahan referensi literatur studi ilmu Akuntansi 

bagi penelitian lain yang ingin mengembangkan penelitian dalam kajian 

pengaruh PAD dan DAU. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada pemerintah mengenai seberapa besar pengaruh keuangan di 

daerah Madura terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu 

diharapkan pemerintah dapat memperbaiki dan menyempurnakan 

realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah secara baik  

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

kepada masyarakat akan transparansi Anggaran Pendapatan Asli 

Daerah untuk bekerjasama meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
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daerah Madura sesuai kebijakan yang telah di tetapkan oleh 

pemerintah dengan tidak melanggar/memakai aset pemerintah untuk 

kepentingan pribadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


