
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti penting pembentukan modal 

(capital formation) sebagai salah satu penentu utama pertumbuhan ekonomi. 

Penanaman modal merupakan salah satu bentuk investasi. Investasi dapat diartikan 

sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perushaan 

untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk 

menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia 

dalam perekonomian (Sukirno,2002). 

Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan 

yang lebih memfokuskan pada peningktan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat 

dari pertumbuhan angka PDRB (Kuncoro, 2001). 

Pertumbuhan ekonomi juga diartkan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan 

penduduk, atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Lincolin 

Arsyad, 1999). 

Penggunaan PDRB sebagai variabel independen yang mempengaruhi kemiskinan 

dikarenakan angka PDRB dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dalam suatu 

wilayah tanpa memandang tingkat pendapatan tiap-tiap golongan, sehingga PDRB berlaku 

secara menyeluruh. Sementara PDRB perkapita hanya mengukur golongan pendapatan 
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tertentu di wilayah tertentu, sehingga dalam menganalisis kemiskinan hanya terbatas pada 

golongan pendapatan tertentu saja. 

Di era Otonomi Daerah seperti sekarang ini terjadi perubahan yang signifikan 

terhadap pembangunan di daerah, dimana kondisi pembangunan daerah saat sekarang 

masih sangat beragam karena diferensiasi kapasitas perekonomian yang diindikasikan dari 

adanya kesenjangan ekonomi spasial antar daerah sebagai refleksi dari keberadaan sumber 

daya produktif yang berbeda antar daerah. Di sisi lain, masih terdapat pula ketimpangan 

sosialekonomi akibat dari  terbatasnya akses kelompok masyarakat terhadap faktor 

produksi yang menyebabkan produktivitas rendah dan selanjutnya berdampak pada tingkat 

kesejahteraan yang rendah atau miskin.  Seiring perkembangan waktu, potensi 

meningkatnya kesenjangan hingga saat inipun masih relatif cukup besar, dan 

memunculkan perbedaan antar pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah serta 

antara daerah maju dan daerah terbelakang.  

Dalam konteks ini pembangunan daerah akan dituntut untuk lebih memiliki sifat 

– sifat yang peka dalam dimensi profesionalisme, efisiensi dan akuntabilitasnya. Oleh 

karena itu diperlukan analisis ekonomi wilayah khususnya wilayah Provinsi JawaTimur 

dalam perencanaan pembangunan kedepan juga menyangkutberbagai dimensi pengukuran 

yang berguna untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ). 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang – Undang No.22 Tahun 1999 yang 

dirubah menjadi Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan 

Undang – Undang No.25 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang – Undang  No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka diharapkan 

pemerintah kabupaten / kota termasuk Pemerintah Jawa Timur dapat meningkatkan daya 

guna dan hasil guna atas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian 
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pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembangunan di daerahnya. 

Pemberlakuan undang – undang tersebut memiliki konsekuensi pada pertanggungjawaban 

daerah atas dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( 

APBD ).  Besaran dana yang dialokasikan dalam APBD dapat memberikan gambaran 

ukuran kinerja dalam pengelolaan. Anggaran Daerah merupakan desain teknis untuk 

melaksanakan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas 

yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah juga cenderung 

melemah, yang berakibat kepadawujud daerah dan pemerintah daerah di masa yang akan 

datang  sulit untuk dicapai ( Mediaty, 2010 ). 

Untuk memperoleh informasi secara terperinci mengenai kinerja Keuangan 

Daerah Propinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom serta dapat diperoleh evaluasi kinerja 

Keuangan Daerah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk menggambarkan 

kinerja Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur itu sendiri selama 5 (lima) tahun anggaran. 

Penelitian yang dilakukan meliputi Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Desentralisasi 

Fiskal, Efektivitas dan Efisiensi tiap-tiap tahun dan kecenderungan dari tahun ke tahun. 

Penilaian kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi 

dan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya Keuangan Pemerintah daerah 

pada periode berikutnya. Propinsi Jawa Timur sebagai pihak yang diserahi tugas dalam 

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah 

pemerintah Propinsi Jawa Timur berhasil dalam menjalankan tugasnya dengan baik atau 

tidak.  

Dalam penelitian ini, penulis memilih Propinsi Jawa Timur sebagai obyek 

penelitian dengan melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 

Propinsi Jawa Timur selain sebagai “putera daerah” penulis juga ingin memberikan 
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kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan Propinsi Jawa Timur dengan mengkaji 

kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur yang semakin 

transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka penulis memandang 

perlu untuk mengevaluasi kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi selama lima tahun 

anggaran sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama untuk membuat 

kebijakan dalam pengelolaan Keuangan Daerah dan menilai apakah pemerintah Propinsi 

Jawa Timur mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik atau malah 

sebaliknya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti mengambil 

judul “Pengaruh PAD dan Belanja Daerah Tidak Langsung Serta Tenaaga Kerja 

Terhadap PDRB Di Jawa Timur Tahun 2012-2015”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh PAD dan Belanja Daerah tidak langsung serta Tenaga Kerja 

terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur selama periode 2012-2015. 

C. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan penelitian bisa tercapai 

dalam penelitian ini, peneliti hanya  menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:  

1. Analisis yang dilakukan hanya berada di provinsi Jawa Timur. 

2. Penggunaan data di mulai 2012-2015. 
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D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD dan Belanja Daerah tidak langsung

serta Tenaga Kerja terhadap PDRB Di Jawa Timur selama periode 2012-2015.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis di 

antaranya adalah : 

1. Manfaat praktis, menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Propinsi Jawa

Timur,sehingga dapat memberi masukan bagi pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk

terus meningkatkan kinerja keuangan daerah.

2. Manfaat teoritis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan

mengadakan penelitian di bidang keuangan daerah dan secara umum bagi

pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan keuangan daerah di Jawa

Timur.


