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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan 

daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan professional dalam 

menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah dengan memberikan 

wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. 

Pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan 

sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pusat 

dan daerah. 

Di era desentralisasi pemerintahan dimulai sejak 1 Januari 2001. 

Desentralisasi mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan 

pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, 

pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan 

antar daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut agar pemerintah daerah yang 

pada mulanya sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, 

menjadi daerah otonom yang mandiri. Kebijakan ini menjadi tantangan sekaligus 

peluang bagi pemerintah daerah karena mereka diberikan kewenangan yang cukup 

besar untuk mengelola dan mengatur sumberdaya yang dimiliki melalui kebijakan 

- kebijakan yang mereka susun. 
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Dengan mengedepankan otonomi daerah sehingga kewenangan daerah 

otonom berdasarkan aspirasi masyarakat untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat. Adapun yang menjadi tujuan dari 

pengembangan otonomi daerah adalah memberdayakan masyarakat, 

menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, 

dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Keberadaan otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk 

mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan sumber-

sumber penerimaan lainnya. 

Perkembangan Daerah dapat dilihat dari PDRB yang pada dasarnya 

merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit dalam suatu daerah 

tertentu atau merupakan nilai jumlah barang atau jasa akhir (netto) yang 

dihasilkan oleh suatu unit ekonomi. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) Provinsi Jawa Timur selama periode penelitian menunjukkan data yang 

meningkat secara signifikan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu 

daerah merupakan salah satu indikator makro untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan demikian peningkatan dalam 

nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur mencerminkan 

keberhasilan pembangunan dan perekonomian di Jawa Timur, sehingga hal ini 

dapat memicu peningkatan terutama dari penerimaan pajak daerah dan retribusi 

daerah. 
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Dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2012 

menunjukkan sebesar 1.124.299 (dalam milyar rupiah) naik menjadi 1.195.144 

(dalam milyar rupiah) pada tahun 2013. Pada tahun 2014 menunjukkan sebesar 

1.267.863 (dalam milyar rupiah) naik menjadi 1.340.541 (dalam milyar rupiah) 

pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 1.420.951 (dalam milyar 

rupiah) (BPS, Jawa Timur). 

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa 

Timur diindikasikan dipengaruhi oleh: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) 

Dana Alokasi Umum (DAU), dan(3) Dana Alokasi Khusus (DAK). Meningktanya 

PDRB provinsi Jawa Timur diindikasikan adanya pengaruh dari PAD, DAU, dan 

DAK, padahal dana perimbangan/transfer dari pusat dari tahun ketahun terus 

meningkat.  

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah tersebut, Undang 

Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana digantikan dengan Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa 

pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana 

Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah berupa 

Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri atas sumberdaya alam dan pajak daerah. Di 

samping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber-sumber pendanaan sendiri 

yang berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pendapatan lain-lain guna 

membiayai belanja daerah dan jalannya roda pemerintahan. Keseluruhan 

pendapatan maupun belanja pemerintah daerah tersebut tertuang secara lengkap 
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dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibuat 

oleh Pemda dan digunakan sebagai pedoman dalam mengelola pemerintahannya. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan 

daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka 

mewujudkan semangat kemandirian lokal. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, disatu pihak 

menggambarkan penerimaan pendapatan daerah dan dilain pihak merupakan 

pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan 

dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan 

proyek-proyek pembangunan daerah. Berkaitan dengan pengeluaran 

pembangunan, yang sangat penting diperhatikan adalah penentuan komposisi nya 

atau fungsi alokasi dari anggaran. Penggunaan anggaran pembangunan dapat 

bermacam-macam, yaitu untuk membangun infrastruktur jalan, gedung kantor, 

pembelian mobil dinas dan lain sebagainya. 

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah 

adalah meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu 

meningkatnya output per kapita dalam jangka panjang. Melalui otonomi 

diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiataanya dan 

pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah 

Daerah diharap mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang 

memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber 

pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomis, efisien 
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dan efektif termasuk perangkat daerah meningkatkan kinerja, 

mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengkaji tentang sejauhmana Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan 

yang merupakan kebijakan fiskal yang ditempuh oleh peerintahan daerah. Dengan 

mengambil judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Timur tahun 2012 – 2016? 

2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur tahun 2012 – 2016? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak keluar dari topik yang telah ditentukan 

maka penelitian ini hanya menggunakan variable data Pendapatan Asli Daerah  

(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk 
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Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan periode tahun 2012 

sampai dengan 2016.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penulisan ini 

sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) di 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012 – 2016. 

b) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012– 2016. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna atau membantu 

peneliti lain maupun pemerintah. 

a) Bagi penelitilain, diharapkan dapat menjadi referensi dan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terutama penelitian 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di kabupaten/kota di Jawa Timur. 

b) Bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan 
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evaluasi untuk melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut. 

c) Bagi Akademik, diharapkan penelitian ini dapat menambah 

wawasan mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 


