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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi adalah berkembangnya aktifitas  ekonomi 

yang berdampak pada produksi barang dan jasa dalam masyarakat semakin 

tinggi serta kesejahteraan semakin tinggi juga. Secara makro ekonomi 

permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi bersifat jangka panjang. Dari 

tahun ke tahun suatu negara akan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam 

memproduksi barang dan jasa. Peningkatan kapasitas tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor produksi yang bertambah terhadap kuantitas dan 

kualitasnya (Sukirno, 1985). 

Pertumbuhan ekonomi termasuk salah satu parameter untuk melihat 

berhasil atau tidaknya pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam 

pembangunan ekonomi, tingginya pertumbuhan ekonomi adalah tujuan 

utama bagi negara-negara berkembang. Hal ini dilakukan sebagai langkah 

dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. 

Kemudian, tingginya pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk bersaing 

dengan negara-negara lain. Indonesia adalah negara berkembang yang terus 

melakukan upaya dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonominya 

sehinnga mampu bersaing dengan negara lain (Arsyad, 2005). 

Pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional 

yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. 
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Tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan pemerataan pembangunan, salah satunya adalah pendapatan antara 

satu daerah dengan daerah lainnya yang merata . Untuk tercapainya tujuan 

tersebut dibutuhkan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik. Hal 

tersebut dilakukan karena adanya perbedaan potensi ekonomi dan karakteristik 

antar daerah yang umumnya berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi suatu 

daerah. 

Dalam mengukur kemajuan suatu perekonomian membutuhkan alat 

ukur yang tepat yaitu di tingkat nasional menggunakan produk domestic bruto 

(PDB) dan di daerah menggunakan produk domestic regional bruto (PDRB) 

dimana total produksi yang dihasilkan selama 1 tahun dan ditentukan dalam 

harga pasar (Supartoyo, dkk, 2013).  Selain itu, ada banyak sekali faktor 

pendorong yang dapat di jadikan bahan untuk dilakukannya pengukuran 

pertumbuhan ekonomi terutama bagi daerah antara lain Dana Alokasi Umum, 

Belanja Modal dan Tenaga Kerja.  

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan keempat dan 

Laju Pertumbuhan Ekonomi kota Malang tahun 2013-2017  

Tahun 
Produk Domestic Regional 

Bruto Triwulan ke-4  

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

2013 9.591.612.193.750 6,20 

2014 10.138.025.128.125 5,80 

2015 10.703.653.035.156 5,61 

2016 11.305.700.433.671 5,61 

2017 11.951.763.709.609 5,69 

Rata-rata 5,78 

           Sumber : BPS kota Malang, 2014-2018 

` Berdasarkan data dalam table 1.1 dapat dilihat bahwa Produk Domestic 

Regional Bruto (PDRB) kota Malang terus mengalami kenaikan secara 

signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah 
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kota Malang mampu untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan dalam 

perekonomiannya, sehingga yang dihasilkan juga optimal. Hal ini terbukti dari 

5 terakhir Nilai PDRB kota malang terendah berada pada tahun 2013 sebesar 

9.591.612.193.750 dan yang tertinggi berada pada tahun 2017 sebesar 

9.591.612.193.750. Hal ini juga mengambarkan adanya kerja sama yang kuat 

antara pemerintah dengan masyarakat.  

Pada table 1.1 juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kota 

Malang tahun 2013-2017 mengalami penurunan fluktuasi. Dalam 5 tahun 

terakhir, laju pertumbuhan ekonomi kota Malang mengalami deficit dari tahun 

ke tahun kecuali pada tahun 2017, akan tetapi hal tersebut tidak terlalu 

signifikan. Dapat dilihat dari Laju pertumbuhan ekonomi kota Malang pada 

tahun 2013 sebesar 6,02% dan terus mengalami penurunan sampai pada tahun 

2017 sebesar 5,69%. Nilai tertinggi terhadap laju pertumbuhan ekonomi kota 

Malang berada pada tahun 2013, sedangkan yang terendah berada pada tahun 

2015 dan 2016 sebesar 5,61%. Nilai rata-rata dari laju pertumbuhan ekonomi 

kota Malang selama 5 tahun terakhir (2013-2017) sebesar 5,78% Hal ini 

biasanya disebabkan oleh adanya ketimpangan antara pendapatan dan 

pengeluaran dimana pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. 

Selain itu, pada setiap daerah memiliki permasalahan keuangan yang 

berbeda dalam hal mendanai kepentingan region terhadap diberlakukannya 

desentralisasi. Hal ini menyebabkan kesenjangan mengenai keuangan antar 

region, oleh sebab itu dalam hal menangani masalah kesenjangan tersebut. 

Pemerintah memberikan dana yang di peroleh dari APBN untuk membiayai 

kepentingan regional terhadap diberlakukannya desentralisasi. Salah satunya 

adalah dana alokasi umum (DAU) yang akan diberikan setiap tahun kepada 
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pemerintah daerah yang merupakan biaya pembangunan yang tujuannya 

membuat kapasitas fiskal yang merata di daerah, sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonominya. Jumlah DAU yang diberikan pada per tahunnya 

ditetapkan oleh dekrit Presiden dan Peraturan Pemerintah sehingga setiap 

daerah otonom mendapatkan jumlah yang berbeda sebanding atas kepentingan 

keuangan regionnya. 

Belanja modal juga berpangaruh terhadap kesejahteraan daerah serta  

memberikan kebutuhan dimana permintaan masyarakat akan hal tersebut 

semakin mengalami peningkatan. Belanja modal adalah sumber pendanaan 

pemerintah dimana pemberlakuannya makin diarahkan dalam hal pengendalian 

SDA dengan baik dan pembangunan jenis industri, sehingga nilai penghasilan 

bertambah serta berbagai keperluan masyarakat dipenuhi. Penduduk pun bisa 

merasakan berbagai komoditas dengan pengunaan bertambah, kualitas hidup 

bertambah, dan kemakmuran perekonomian meningkat (Jhingan, 1988). 

Todaro (2002) menjelaskan bahwa terjadinya akumulasi modal ketika 

masyarakat menabung dan menginvestasikan sebagian dari pendapatannya yang 

bertujuan untuk meningkatkan hasil dan penerimaan dimasa depan. Menurut 

Sasana (2006) pemerintah region melakukan pendanaan dengan cara 

menganggarkan biaya untuk segala macam  usaha pembangunan dalam 

memberikan fasilitas publik. Hal tersebut dirincikan dalam belanja modal 

pemerintah daerah. Akan tetapi, faktanya anggaran belanja modal mendapatkan 

bagian yang lebih kecil daripada belanja lainnya sedangkan, belanja modal 

adalah salah satu komponen belanja langsung yang memberi efek langsung 

terhadap masyarakat . 
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Selain Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal, tenaga kerja juga 

mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Malang. Penambahan 

tenaga kerja yang sebanding dengan penambahan hasil produksi yang mampu 

meningkat pertumbuhan ekonomi daerah. Bertambahnya kuantitas tenaga kerja 

memberi peluang kepada daerah dalam meningkatkan nilai produksi untuk 

kebutuhan masyarakat (Sukirno, 2005). Menurut Todaro (2000) peningkatan 

angkatan kerja secara konservatif di artikan sebagai suatu faktor yang baik untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, kuantitas tenaga kerja yang semakin 

banyak akan meningkatkan jumlah produksi. 

Menurut Priambodo (2014), Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah 

satu sumber pembiayaan bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang 

dijalankan. Kebijakan belanja modal akan berdampak pada penyediaan 

infrastruktur yang diperlukan untuk peningkatan kegiatan ekonomi masyakarat. 

Peran serta masyarakat yang ditunjukkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja. 

Penggalian pendapatan daerah, pengalokasian belanja modal dan meningkatnya 

keikutsertaan tenaga kerja domestik menjadi aset pembangunan daerah 

diinginkan sebagai suatu aspek yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Selain itu, otonomi daerah memberi wewenang dalam mengelolah anggaran 

untuk berbagai sumber daya secara lebih tepat terhadap berbagai macam potensi 

daerah yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan lebih 

terbuka terhadap keadaan ekonomi daerahnya. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “ Bagaimana Pengaruh Dana 

Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal dan Tenaga kerja terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kota Malang?” 
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C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana 

Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah ilmu yang bisa di pelajari oleh 

berbagai pihak khususnya bagi ilmu Ekonomi. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah 

dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. 

c. Penelitian ini dapat menjadi sebagai Referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

E. Batasan Masalah 

Penelitian ini terbatas pada variable yang akan diteliti yaitu hanya akan 

melakukan penelitian pada variable terikat (Y) adalah pertumbuhan ekonomi 

kota Malang dan variable bebas (X) adalah Dana Alokasi Umum (DAU), 

Belanja Modal, dan Tenaga Kerja. Selain itu, penelitian ini sebatas untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel X mempengaruhi variabel 

Y. Disamping itu penelitian ini hanya menggunakan periode selama 10 tahun 

yakni pada tahun 2008 hingga tahun 2017. 

 


