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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi 

kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit 

mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak 

dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang 

dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di 

daerah. UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan 

untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan 

menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. 

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti 

infrastruktur. Peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan 

produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi 

pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan 

belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk 

melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine 

(1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan 

pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program– program pelayanan 

publik.Kedua pendapat ini menyirat pentingnya mengalokasikan belanja untuk 

berbagai kepentingan publik. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang 

menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD 



2 
 
suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD 

suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah 

tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber 

penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. 

Nugroho Sunarto Putro (2002) mengatakan Pembangunan ekonomi ini 

ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per 

kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi 

dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini 

dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan 

dengan total anggaran belanja daerah yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % seperti 

dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah sedangkan anggaran belanja 

yang tertinggi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % 

setiap tahunnya dari total anggaran belanja. salah satu sumber pendapatan daerah 

adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja 

modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi 

yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan 

kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena 

pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya 

seperti terlihat dalam lampiran dimana belanja modal hanya mendapatkan 

persentase sebesar 7,68 % dari total PAD pada tahun 2006. 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber 

pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil 

pajak daerah, hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  

dipisahkan  dan lainlain  PAD  yang  sah.  Peningkatan  PAD  diharapkan  

meningkatkan  investasi belanja  modal  pemerintah  daerah  sehingga  kualitas  

pelayanan  publik  semakin baik  tetapi  yang  terjadi  adalah  peningkatan  

pendapatan  asli  daerah  tidak  diikuti dengan  kenaikan  anggaran  belanja  modal  

yang  signifikan  hal  ini  disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut 

banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya  dimana  rata-rata  belanja  

modal  hanya  mendapatkan  persentase  sebesar 12,8 % dari total PAD pada  

kabupaten/kota pada Provisi Jawa Barat tahun 2006.   

Kemampuan  keuangan  setiap  daerah  tidak    sama  dalam  mendanai  

berbagai macam    kegiatannya,  hal  tersebut  menimbulkan  adanya  kesenjangan  

fiskal  antar satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Untuk  mengatasi  kesenjangan  

fiskal  ini, Pemerintah  mengalokasikan  dana  transfer  yang  bersumber  dari  

APBN  untuk mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi.  

Berdasarkan  UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi  Umum (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  

Dana Alokasi  Umum (DAU)  merupakan  salah  satu  dana  perimbangan  dari  

pemerintah  yang pengalokasiannya  menekankan  aspek  pemerataan  dan  

keadilan  yang  selaras dengan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  (UU  

32/2004).  Dengan  adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan 

Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan  PAD  yang didapatnya  untuk  

membiayai  belanja  modal  di daerahnya.  Namun,  pada  praktiknya,  transfer  
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dana  yang  bersumber  dari  APBN merupakan  sumber  pendanaan    utama  

Pemerintah  Daerah  untuk  membiayai operasi utamanya sehari-hari.   

PAD sebagai sumber utama penghasilan bagi daerah. PAD di bagi menjadi 

tiga kategori, yaitu pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan 

prusahaan daerah. Ketiga kategori ini tercantum dalam UU No. 33 Tahun 2004 

pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa sumber PAD pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD 

yang sah. Pajak daerah yang menjadi sorotan publik yang di pandang sebagai jenis 

penghasilan utama yang diperoleh daerah. Pada umumnya, pemerintah pusatlah 

yang menentukan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. 

Kategori dua dari PAD adalah pungutan biaya, denda, dan lisensi. Sumber 

pendapatan ini terikat dengan seseorang untuk membayar pelayanan tertentu yang 

dipergunakannya. Pemeritah daerah memungut biaya atas lisensi yang sudah 

disediakan. Contohnya yang dalam kategori ini adalah retribusi parkir dan lain 

sebagainya. 

Kategori ketiga dari PAD penghasilan dari utilitas perusahaan daerah. 

Perusahaan daerah mendapatkan penghasilan melalui pembebanan atas biaya atas 

barang maupun jasa yang ditawarkannya. Pada prinsipnya pembebanan wilayah 

ini memainkan peran fiscal dan regulasi berupa pengumpulan pendapatan dan 

mengatur permintaan jasa dengan meminimalisasi pelanggaran yang sering terjadi 

dalam pelayanan public yang bebas biaya. Regulasi tersebut dilakukan untuk 

menghindari penggunaan tanpa batas batas secara bebas terhadap fasilitas umum. 

Oleh karena itu, melakukan sistem bagi hasil dengan pemerintah dalam bnetuk 

presentasi tertentu untuk menggunakan atau mengelola kekayaan daerah. 
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Pada umumnya, perusahaan daerah bergerak dibidang pelayanan public 

guna memberikan kebutuhan sehari hari masyarakat, seperti penyediaan air, 

perumahan, pelabuhan, bandara, dan seagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut 

lebih berorentasi pada kepentingan public daripada laba. Dengan demikian, 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah tergantung pada efektifitas pengelolaan 

pendapatan dan pengeluaran belanja mereka. Dengan demikian, analisis pengaruh 

pendapatan asli daerah, belanja modal, serta belanja barang dan jasa menjadi 

penting dilakukan demi melihat gambaran pertumbuhan ekonomi selama ini serta 

mengidentifikasi pengaruh ketiga faktir tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah. Hal ini perlu dilakukan demi mengevaluasi setiap variabel yang diduga 

memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat 

dilakukan pengoptimalan dan perbaikan di masa yang akan datang. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah, Belanja Barang dan Jasa, dan 

Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota/ Kabupaten di Jawa 

Timur”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan bahwa rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Seberapa besar pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja barang 

dan jasa, belanja modal serta pertumbuhan ekonomi Kota/ Kabupaten di Jawa 

Timur pada periode 2011-2014? 
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2. Adakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja barang dan jasa, 

serta belanja modal, terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 2011-

2014? 

 
C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitina ini dirumuskan dengan tujuan untuk 

membatasi pembahasan penelitian dan memfokuskan analisis pada variabel yang 

diteliti saja. Sebagai batasan masalah, maka analisis difokuskan pada pengaruh 

Pendapat Asli Daerah (PAD), belanja barang dan jasa, dan belanja modal sebagai 

variabel X dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel Y. Kemudian untuk 

memfokuskan analisis penelitian ini, maka peneliti hanya memberikan batasan 

masalah objek analisis pada kota/ kabupaten di Jawa Timur saja. Periode yang 

analisis juga ditentukan yaitu pada periode 2011 sampai 2014. Pemilihan periode 

penelitian ini didasari oleh asumsi bahwa periode tersebut mampu menjelaskan 

kondisi perkembangan ekonomi daerah pada 4 tahun terakhir. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan seberapa besar pertumbuhan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), belanja barang dan jasa, belanja modal serta 

pertumbuhan ekonomi Kota/ Kabupaten di Jawa Timur pada periode 2011-

2014? 
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3. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

belanja barang dan jasa, serta belanja modal, terhadap pertumbuhan ekonomi 

pada periode 2011-2014? 

 

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah kedalam 

permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. 

2. Bagi Instansi 

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam 

mengambil keputusan untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah untuk pembangunan dan dalam 

3. Bagi Pihak lain 

Sebagai bahan informasi pendukung bagi para pembaca atau peneliti 

lainnya tentang keuangan daerah khususnya pengaruh Pendapat Asli 

Daerah (PAD), belanja barang dan jasa, dan belanja modal, terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kota/ Kabupaten di Jawa Timur. 

 

 


