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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desentralisasi fiskal bukanlah merupakan konsep baru yang di terapkan di 

Indonesia. Dalam penerapan desentralisasi fiskal memiliki tujuan yaitu untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pendapatan daerah. 

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan desentralisasi fiskal tersebut 

mneimbulkan fenomena-fenomena yang banyak terjadi kasus dalam 

penerapannya, yaitu untuk mencapai dua tujuan tersebut tidak bisa selalu 

beriringan. Dalam pengalihan otoritas atau kewenangan pengelolaan keuangan 

daerah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ternyata tidak dapat 

diberlakukan di semua wilayah.  

Pengelolaan Pemerintah.daerah, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat 

kabupaten dan kota memasuki era baru dengan dikeluarkannya Undang Undang 

No.22 Tahun 1999 yang memberlakukan peluang bagi setiap daerah untuk 

mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki secara efesien dan efektif. Ada 

tiga faktor yang perlu dilihat dalam menjalankan desentralisasi fiskal, yaitu 

berkaitan dengan  kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah 

(Bird and Vaillan-court, 2000:7). Pertama, desentralisasi fiskal berarti adanya 

pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah daerah secara vertikal. Kedua, delegasi yang berhubungan dengan 

situasi, yaitu daerah – daerah bertugas sebagai perwakilan dari Pemerintah untuk 
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melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama Pemerintah Pusat. Ketiga, devolusi 

(pelimpahan) yang berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja 

implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu 

dikerjakan, khususnya yang bertempat di daerah. 

Perubahan pada Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dalam hubungan 

pemerintah pusat dan daerah, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari bentuk 

sentralistis menjadi desentralistis, artinya bahwa adanya pengalihan sebagian 

besar wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. 

Adapun.wewenang yang tetap menjadi otoritas pemerintah pusat adalah di bidang 

politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, serta agama. 

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk wewenang yang dimiliki 

pemerintah daerah semenjak diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999. Penerapan 

desentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 Januari 2001 yang  

berdasarkan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan.desentralisasi 

fiskal di Indonesia ialah “Money Follows Functions”, yaitu fungsi pokok untuk 

pelayanan publik di daerah, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui 

penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. 

Untuk mendukung undang-undang tersebut dana dari Pemerintah pusat 

diberikan kepada Pemerintah daerah untuk mengelola melalui skema dana 

transfer. Dana transfer Pemerintah pusat ke setiap daerah melalui dana 

perimbangan yang di perkirakan akan mengurangi peranan Pemerintah pusat, 
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sebaliknya akan dirasakan Pemerintah daerah pada proporsi total pengeluaran 

daerah melalui APBD. Dengan adanya perpindahan pengelolaan fiskal dari 

Pemerintah pusat ke daerah akan meningkatkan pelayanan umum yang diberikan 

kepada masyarakat serta dapat mengurus dan mengatur rumah tangga Pemerintah 

daerah itu sendiri. Keuangan daerah yang meningkat dari proses desentralisasi 

akan menimbulkan diskersi daerah dalam bidang anggaran yang menjadi batasan-

batasan tertentu dalam penyediaan sarana dan prasarana layana kepada 

masyarakat. 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk 

pendanaan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah: 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil 

(DBH), pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Desentralisasi 

mampu meningkatkan pendapatan Pemerintah daerah sehingga mampu 

mengefesienkan belanja Pemerintah daerah dalam menunjang aktifitas 

perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana prasarana umum, selain 

itu dengan pengalokasian yang tepat pada belanja Pemerintah maka diharapkan 

pendapatan daerah juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Brodjonegoro (2001) meneliti tentang 

dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian Indonesia yang 

menggunakan model makro ekonometrik simultan. Hasil studi menunjukkan 

bahwa dengan skema DAU, DBH, SDA, dan Dana Bagi HasiL Pajak Penghasilan 

(DBHPPh) disparitas ekonomi antar daerah akan semakin meningkat ditunjukkan 

oleh meningkatnya angka indeks Williamson. Sedangkan untuk pertumbuhan 



4 
 

 
 

ekonomi daerah, dengan skema yang sama menghasilkan tingkat pertumbuhan 

yang berbeda-beda antar daerah, daerah yang kaya SDA dan menerima DAU 

tinggi menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, demikian pula sebaliknya. 

Perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia masih memiliki berbagai 

macam kelemahan dan kekurangan baik dalam konsep maupun dalam 

implementasinya. Implikasi fenomena dana perimbangan yang dilakukan 

Pemerintah pusat menjadi suatu permasalahan baru yang muncul dari adanya 

kebijakan desentralisasi fiskal. Dengan wewenang yang dilimpahkan ke 

Pemerintah daerah, maka Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian daerah yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi.  

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara 

Barat menunjukkan hasil yang relatif baik meskipun belum optimal. Pemerintah 

daerah membutuhkan modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,  yang 

diperoleh dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari 

Pemerintah pusat. jika dalam pemenuhan modal Pemerintah daerah hanya 

mengandalkan transfer dari Pemerintah pusat, maka pertumbuhan ekonomi 

menjadi terhambat. 

Dalam laju pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari tingkat produk domestik 

regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, meningkat trus sepanjang 

waktu dari 2011 sampai 2017. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini: 
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Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, 2017 

Gambar 1.1 PDRB Atas Dasar Harga BerlakuTahun 2010 Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2011 – 2017 

 Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2011 – 2017 tingkat 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat pada tahun 

2011 sebesar 19.651.975 miliar rupiah dan trus meingkat hingga sebesar 

95.491.327 miliar rupiah pada tahun 2017. Hampir disemua daerah di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat perekonomian cenderung meningkat, tetapi pertumbuhan 

tersebut belum mampu menyerap jumlah pengangguran yang cukup besar di 

wilayah ini, sehingga diperlukan laju pertumbuhan yang lebih baik lagi untuk 

mendorong kinerja ekonomi makro daerah.  

Terdapat beberapa indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah. 

Pertama, dilihat dari hasil output pembangunan daerah yang tercermin dalam 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kedua dilihat dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD),.dalam mencukupi anggaran belanja daerah kemampuan PAD 

sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut (Saragih, 

2016) peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi 

daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan 
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mendapatkan kenaikan PAD, dari prespektif ini Pemerintah daerah harus lebih 

berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan 

terkait dengan pajak atau retribusi.  

Ketiga, dilihat dari banyaknya jumlah penduduk, menurut teori Klasik 

bahwa output akan berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diikuti oleh kebijakan Pemerintah yang 

baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi 

hanya akan membawa dampak yang buruk bagi suatu daerah. Menurut teori 

Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur 

sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung, bukan 

kesejahteraan yang didapat tapi justru kemelaratan akan di temui bila mana 

jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik. 

 

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, 2017 

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat 2011 – 2017 
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Dari data di atas dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk di Nusa Tenggara 

Barat setiap  tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Proyeksi pada 

tahun 2017 jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan yaitu sebesar adalah 4,9 juta jiwa sedangkan 6 tahun sebelumnya 

pada tahun 2011 hanya sebesar 4,5 juta jiwa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adi (2005) melakukan 

penelitian dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode 

yang digunakan adalah metode ekonometrika dengan menggunakan ANOVA. 

Pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerah. Namun hasil yang didapat tidak semua semua daerah siap memasuki 

desentralisasi fiskal, masih ada 46% daerah yang belum siap memasuki daerah 

desentralisasi fiskal. Namun pertumbuhan ekonomi ini tidak  diikuti dengan 

kenaikan pertumbuhan pendapatan perkapita. 

Dengan di lihat dari tingkat perbedaan yang demikian, dikhawatirkan 

pelaksanaan desentralisasi fiskal yang pada dasarnya ditujukan untuk memajukan 

dan mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah, 

justru akan terjadi sebaliknya yaitu di sisi lain akan terjadi kesejahteraan 

masyarakat lokal cenderung tidak mengalami perubahan. Akan tetapi tidak dapat 

disangkal juga bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mempercepat 

pertumbuhan dan pembangunan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul tentang “Analisis 

Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pajak Daerah, Dan Jumlah Penduduk 
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Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 

2011-2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi fokus 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimanakah pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tercapai serta pembahasan masalah tidak melebar dari 

latar belakang maka peneliti hanya membatasi empat faktor yang mempengaruhi 

Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi yaitu Dana Alokasi Umum, 

Pajak Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat periode 2011-2017. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis bertujuan untuk mengetahui 

dan menjelaskan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2017. 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi Pemerintah 

Sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah Propinsi Nusa Tenggara 

Barat, sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang 
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menyangkut pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi antar 

wilayah agar lebih di maksimalkan pemberdayan potensi daerah yang ada. 

b. Manfaat bagi peneliti selanjutya 

Seabagai bahan referensi bagi peniliti selanjutnya yang mempelajari 

permasalahan yang serupa di masa akan datang serta dapat menambah 

informasi untuk mengetahui secara teoritis mengenai pertumbuhan ekonomi 

daerah.  

 


