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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan dituntut untuk menerapkan kebijakan 

yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif para 

pelaku ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan 

suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada 

penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan tegnologinya dan 

penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. 

Ketentuan mengenai keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Dalam Bab III Pasal 4 ayat (1), UU Nomor 33 Tahun 2004, ditegaskan bahwa 

“Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Artinya, dana APBD 

diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, termasuk tugas dan 

wewenang penyelenggaraan pemerinta yang sudah dilimpahkan atau yang sudah 

didesentralisasikan pusat ke daerah. Penambahan wewenang daerah jelas akan 

membutuhkan dana tambahan bagi daerah. Sebaiknya, pengurangan wewenang akan 

mengurangi anggaran untuk itu. Selama ini pelaksanaan pemerintah didaerah sebagian 

besar dibiayai oleh pusat melalui bantuan pusat atau subsidi daerah otonom.  
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Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang 

dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang 

dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-

barang inventaris milik  daerah.  Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD).   

Kota Pasuruan sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia memiliki 

pemerintahan yang didasarkan pada Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-

pokok pemerintahan di daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut daerah ini 

memiliki otonomi. Artinya bahwa Kota Pasuruan merupakan satu kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak dan berwewenang serta berkewajiban 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Untuk itu setiap 

daerah harus terus berusaha dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi demi 

mewujudkan perubahan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kearah yang lebih 

baik. 

Posisi Kota Pasuruan sebagai sentra industri  dalam lingkup Propinsi Jawa 

Timur, membuat Kota Pasuruan berkepentingan dengan masuknya investasi baru. Oleh 

karenanya kemudian dibentuklah Badan Kerjasama Penanaman Modal dan 

Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah (BKPMD) Kota Pasuruan.  

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai 

program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana 

yang berhasil di mobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai sektor 

sesuai prioritas yang direncanakan dalam program pembangunan daerah. Dalam suatu 

pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran 
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tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama dukungan dana yang memadai. 

Disinilah peran serta modal mempunyai cakupan yang cukup penting karena sesuai 

dengan fungsinya sebagai penyokong pembangunan dan pertumbuhan nasional melalui 

pos penerimaan negara sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi 

dan stabilitas daerah ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja  modal 

dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah 

Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pemanfaatan anggaran belanja 

modal seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. 

Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program 

layanan publik. 

 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan 
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Dapat dilihat dalam tabel 1.1 Dari data diatas menunjukan bahwa laju 

perumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun 2005-2015 memiliki trend yang 

meningkat secara stabil. Hal ini menggambarkan terdapat peningkatan kapasitas 

produksi, meskipun peningkatan yang terjadi berada pada level sedang yang di 

indikasikan dengan besaran laju pertumbuhan PDRB pada rentang angka 5 hingga 6 

persen. Namun pada tahun 2009 dan 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan 

sedikit mengalami perlambatan yaitu hanya mencapai 5,71%. Hal ini sebagai imbas 

dari faktor eksternal dan internal yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian Kota 

Pasuruan, diantaranya belum membaiknya situasi ekonomi global dan makro ekonomi 

nasional, selain itu bebagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia 

usaha seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar 

Listrik (TDL) dan tingginya suku bunga bank kebijakan pemerintah (BI rate). 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kota 

Pasuruan? 

2. Bagaimana pengaruh  aset daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan? 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan semula 

yang direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Analisis yang dilakukan hanya berada di Kota Pasuruan  

2. Penelitian yang dilakukan fokus pada pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang 

berfokuskan pada belanja modal dan aset daerah. 
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D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Pasuruan 

2. Untuk mengetahui pengaruh aset daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 

Pasuruan. 

 

b. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Sebagai penjelasan atas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Kota Pasuruan   

2. Secara akademis, diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan bahan kajian 

terhadap perekonomian Kota Pasuruan selama periode 2005-2015 

3. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam pengambilan keputusan untuk 

merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


