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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Paradigma perekonomian dalam suatu Daerah ataupun Negara bisa dilihat 

bahwa pembangunan merupakan suatu hal yang sangat penting atau bersifat 

multidimensial yang berdasarkan dalam perubahan struktur sosial ,perubahan 

dalam sikap atau perilaku hidup masyarakat dan perubahan kelembagaan nasional. 

Pembangunan juga dapat meliputi perubahan dalam pertumbuhan ekonomi dengan 

adanya Produk Domestik Regional Bruto. Selain itu Produk Domestik Regional 

Bruto sendiri juga merupakan salah satu indikator untuk menentukan suatu 

keberhasilan dalam pembangunan. Produk Domestik Regional Bruto sendiri juga 

dapat digunakan sebagai ukuran dalam berkembangnya atau perkembangan 

kemajuan perekonomian dalam suatu Wilayah ataupun Negara dimana adanya 

keterkaitannya dengan suatu kegiatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan 

produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut diharapkan memberikan trickle 

down effect sehingga peningkatan tersebut menjadi salah satu target dalam 

pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu salah satu 

indikator dalam kondisi ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu yakni 

dapat di ukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) riil. Sedangkan di 

tingkat Nasional digunakan produk domestik bruto (PDB) riil. (Rizal, 2013:2) 
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sendiri di provinsi papua 

mengalami kenaikan selama pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 2011-

2015 dimana kenaikan tersebut berbeda dengan keadaan masyarakat Papua sendiri 

yang dapat menyatakan bahwa kinerja ekonomi suatu daerah tersebut masih 

tergolong tidak sempurna yang masih belum menunjukkan perubahan yang cukup 

signifikan dalam Produk Domestik Regional Brutonya walaupun Produk Domestik 

Regional Bruto sendiri bukan hal tunggal indikator dalam pembangunan, terdapat 

beberapa Faktor-faktor lain yang mendukung atau indikator dalam suatu 

pembangunan sendiri.  

Pada awal 1997 pemerintah Indonesia di landa krisis ekonomi sehingga 

ekonomi ambruk dan menyebabkan atau mendongkrak pemerintah untuk dapat 

melepaskan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan ke wilayah yang 

diharapkan bahwa wilayah tersebut dapat membiayai kegiatan pembangunan dan 

pengabdian masyarakat pada dasar kemampuan sendiri (Nuarisa,2013). 

Adanya otonomi daerah dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 

1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU N0.25 Tahun 1999 mengenai 

Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mana kemudian 

diperbarui dengan UU No. 33 Tahun 2004. Otonomi daerah sendiri adalah suatu 

hak dan kewajiban atau wewenang daerah otonom untuk menetapkan atau 

mengelola sendiri masalah atau kewajiban pemerintah dalam kepentingan 

masyarakat lokal selaras dengan peraturan perundang-undangan. Dengan 
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diberlakukannya otonomi daerah dapat memberikan kesempatan pemerintah 

daerah untuk dapat lebih mengembangkan potensi suatu daerahnya, 

kewenangan mengurus sumber daya yang dimiliki daerah tersebut secara 

efektif dan efisien serta mendongkrak kinerja keuangan daerah (Brata ;2004). 

Peran pemerintah daerah sendiri dalam menjalankan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah dengan tidak mengabaikan pengaruh goyahan 

ketidaktepatan ekonomi dan politik yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini , 

selain itu pemerintah daerah sendiri juga sebagai motor utama dalam 

menggerakan perekonomian agar dapat kembali keposisi sebelum krisis. 

Sedangkan kebutuhan masyarakat yang bertambah menanjak akan 

mengakibatkan mendesak atau memaksa pemerintah daerah untuk 

mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi kepedulian kepada 

perkembangan pertumbuhan ekonomi suatu daerahnya, Dalam upaya 

meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan 

sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanjamodal dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah asset tetap daerah 

(Saragih ;2003). 

Kebijakan tersebut merupakan suatu tantangan dan peluang bagi 

pemerintah daerah serta sebagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan desentralisasi fiskal yakni pada penelitian ini seperti Pendapatan 

Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal. Pemerintah daerah 

sendiri harus dapat mendongkrak alokasi untuk membiayai suatu kegiatan 
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pembangunan, akan tetapi di era desentralisasi fiskal harapan tersebut masih 

tergolong tidak sempurna atau kurang optimal yang terllihat di dalam 

pertumbuhan ekonomi (Fauzyni, 2013).  

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk program 

pembangunan berbagai fasilitas publik. Pemerintah perlu memfasilitasi 

berbagai aktivitas guna meningkatan perekonomian, salah satunya dengan 

membuka kesempatan berinvestasi untuk para investor. Pembangunan 

infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk 

meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industry 

mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah. 

Pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar 

disesuaikandengan kebutuhan daerah dan harus mempertimbangkan 

Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin 

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan jalan 

meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras 

untuk menggali pendapatan asli daerah yang sebesar-besarnya (Nuarisa, 2013). 

Kinerja keuangan dipengaruhi oleh beberapa hal atau komponen dalam 

realisasi Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah, semakin tinggi belanja modal 

juga akan semakin tinggi tingkat produktivitas perekonomian. Dengan  

berkembang pesatnya pembangunan yang bersumber dari alokasi belanja 

modal diharapkan terjadinya peningkatan dalam membiayai kegiatan 

pembangunan suatu pertumbuhan ekonomi selain belanja modal yang dapat 

mengukur tingkat kemandirian atau pertumbuhan ekonomi yakni adanya 
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Pendapatan Asli Daerah dan Dana Otonomi Khusus dimana Dana Otonomi 

Khusus diperuntukan untuk Provinsi Papua guna untuk bersaing dengan 

Provinsi lainnya. 

Di era otonomi daerah terlebih atas perhatian khusus yang diberikan 

kepada Provinsi Papua melalui dana otonomi khusus, dapat memberikan 

peluang besar kepada pemerintah daerah provinsi papua dalam hal pembiayaan 

pembangunan manusia serta mensejahterakan masyarakat. Sehingga 

diharapkan mampu untuk mengatasi keterbelakangan provinsi papua 

dibandingkan dengan provinsi lainnya (Saragih ;2003). Provinsi Papua sendiri 

merupakan Provinsi yang memiliki luas sekitar 808,105 km dan mempunyai 29 

Kabupaten / Kota dimana dengan kapasitas fiskal yang tinggi dan didukung 

oleh kemampuan sumber daya yang dimiliki seharusnya dapat memaksimalkan 

keuntungan yang didapatkan untuk bersaing dengan provinsi lainnya. 

Kapasitasi fiskal sendiri yakni merupakan kamampuan yang dimiliki daerah 

dalam proses pembangunan yang meliputi sumber daya manusia, kemampuan 

dalam meningkatan sumber pendapatan yang akan diterima serta di tambah 

dengan provinsi papua sendiri yang mempunyai jumlah kabupaten/kota yang 

cukup besar yang secara administrative termasuk kedalam pemerintahan 

provinsi papua yang seharusnya dapat menjadikan provinsi papua menjadi 

lebih baik , melainkan kondisi rill yang dicapai masih atau kurang 

menampakan yang berbuah kepuasan dalam proses mencapai suatu tujuan 

pembangunan. 
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Provinsi Papua merupakan Provinsi yang masih banyaknya masyarakat 

yang kurang sejahtera atau masih lemahnya Pembangunan Ekonominya 

dimana Provinsi Papua sendiri belum mampu untuk bersaing dengan Provinsi 

Lainnya sehingga Pemerintah Pusat memberikan Dana Otonomi Khusus 

kepada Provinsi Papua guna dapat bersaing dengan Provinsi Lainnya , tetapi 

kenyataanya berbeda bahwasanya Provinsi Papua sendiri masih kurang mampu 

untuk mengolah dana tersebut dengan baik karena masih adanya 

penyalahgunaan dalam Anggaran selain itu Masyarakat Papua kurang 

memanfaatkan Sumber Daya Alam sendiri atau minimnya teknologi atau 

infrastruktur yang memadai di Provinsi Papua, selain itu Provinsi Papua 

merupakan Provinsi terkaya di Indonsia dengan luasnya tiga kali lipat luas 

Pulau Jawa ,ditambah dengan Jumlah Penduduk yang sedikit dan masih 

banyaknya Hutan Perkebunan atau Potensi Daerah yang belum di gali . 

Dengan itu diharapkan dari kesemuaan daerah dapat mengoptimalkan 

komponen komponen yang mana dimiliki sehingga pelaksanaan desentralisasi 

fiskal dengan mengunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yakni 

berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal 

dapat menjadi sebuah tolak ukur pendanaan daerah dalam hal memperbaiki 

atau meningkatkan Perekonomian suatu Daerahnya serta menjadi motivasi bagi 

suatu daerah tersebut untuk menggali kemampuan yang dimiliki dan 

meningkatkan kemandirian pendanaan daerah. Bertitik dari latar belakat 

tersebut maka  judul  penelitian ini yakni “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli 
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Daerah, Dana Otonomi Khusus, Belanja Modal Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto di Kabupaten/Kota Provinsi Papua”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus 

dan Belanja Modal di Kabupaten / Kota  Provinsi Papua ? 

2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan 

Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten / 

Kota Provinsi Papua ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami Perkembangan  Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi 

Khusus dan Belanja Modal terhadap  Produk Domestik Regional Bruto di 

Kabupaten/ Kota Provinsi Papua. 

2. Untuk mengetahui  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi 

Khusus dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto di 

Provinsi Papua. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebgai 

bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di Kabupaten / Kota Provinsi 

Papua. 

 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Digunakan Suatu pembelajaran usaha menganalisis suatu pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal 
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terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan dapat memprakitkan teori 

yang di dapat dan dapat memecahkan masalah dan sebagai informasi data 

empiris sebagai referensi. 

E. Batasan Penelitian 

Dalam batasan penelitian ini untuk variable pengukuran Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) menggunakan Produk Domestik 

Regional Bruto atas dasar harga konstan masing-masing Kabupaten / Kota 

Provinsi Papua. Serta Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah menggunakan atau hanya mengambil data Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Papua 

tahun 2011 hingga 2015. 

 


	A. Latar Belakang
	B. Perumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Batasan Penelitian

