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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pegelolaan pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring 

dengan dikeluarkannya otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini berlaku di 

Indonesia berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 yang telah digantikan oleh UU 

No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang memisahkan dengan tugas antar 

fungsi Pemerintah Daerah  (Eksekutif) dengan fungsi Pemerintah Dewan 

Perakilan Rakyat( Legislatif). (Halim & Abdullah 2006 dalam Permana, 2013). 

Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi  Daerah, 

dimulai secara efektif pada tanggal 1 januari 2001, Merupakan suatu kebijakan 

pemerintah yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi 

yang sesunguhnya. Desentralisasi mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat, pengembangan kehidupan 

yang secara berdemokrasi, keadilan pemerataan, dan terjadinya hubungan yang 

serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mutiara,2002 dalam 

pristianto,2014). 

Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 

merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dengan penerapan undang-undangan ini 

berimplikasi terhadap adanya perubahan yang sangat mendasar pada hubungan 
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pemerintah daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Legislatif) dalam mengelola sumber daya atau kekayaan daerahnya. Hal tersebut 

sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004. 

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dengan berdasarkan asas 

desentralisasi dilaksanakan atas beban APBD. Dengan penyelenggaraan 

pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentalisasi, 

kepada daerah  tersebut diberi hak, wewenang untuk memungut pajak/retribusi 

dalam mengelola sumber daya alam. (Rahmawati, 2010).   

Desentalisasi diharapkan memberikan peluang yang sangat baik terhadap 

pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola daerah tersebut dengan tidak adanya 

campur tangan pemerintah pusat, namun desentalisasi ini hanya untuk 

memindahkan atau untuk membuat desentalisasi baru di daerah yang merupakan 

pelimpahan masalah kemiskinan yang tidak mampu untuk ditangani  dan 

diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kewajiban pemerintah pusat dalam Negara 

Kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonom daerah.( 

Pradisa,2014) 

Dalam menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah 

harus menjamin perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah. Dalam UU 

No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah terhadap perkembangan dalam kebijakan ini harus 

diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No 33 Tahun 2004.  UU ini untuk 

mengatur tentang Pemerintah   Daerah dan Perimbangan Keuangan antara 
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian otonomi daerah 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah karena 

memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat suatu rencana 

keuangannya sendiri dan kebijakan-kebijakan tehadap kemajuan daerah tersebut   

( Pradisa, 2014). 

Pertumbuhan ekonomi dapat juga disebut sebagai proses kenaikan 

pendapatan dalam jangka waktu yang panjang atau berkembangnya kegiatan 

dalam perekonomian sehingga meningkatnya barang dan jasa yang diperoleh 

masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pendapatan 

asli juga akan mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator dalam mengevaluasi 

suatu perkembangan atau kemajuan perekonomian di suatu daerah pada waktu 

tertentu, dalam kenaikan output perkapita petumbuhan ekonomi dapat di ukur 

dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapia ( 

Dewi,2011 dalam Pradisa, 2014).  

Tabel 1.1  

Data Realisasi Pertumbuhan Ekonomi di Masing-masing Kabupaten/Kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Persen) 

Tahun 
Kabupaten/Kota 

Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta 

2010 3,06 4,97 4,15 4,49 4,4 
  2011 3,95 5,27 4,33 5,19 4,44 
  2012 4,01 5,34 4,84 5,45 4,52 
  2013 4,05 5,57 5,16 5,04 5,12 
  2014 5,37 5,58 4,54 5,41 6,46 
  2015 5,64 5,8 4,81 7,71 6,76 

   Sumber: BPS,DIY 2010-2015 
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Dari tabel 1.1 diatas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang  paling 

tinggi  tahun 2015 yaitu  Kabupaten Sleman sebesar  7,71% sementara Kota 

Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 6,67 % dan Kabupaten Bantul pada tahun 

2015 sebesar 5,8%, Kemudian Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2015 sebesar 

5,64 %, Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten Gunungkidul sebesar 

4,81%. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan atau 

penerimaan  daerah  yang dapat digunakan sebagai modal dasar terhadap 

pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan dan usaha daerah untuk 

memperkecil atau menurunkan keuntungan dana dari pemerintah pusat. 

Tabel 1.2 

Data realisasi pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota (Rupiah) 

Tahun 

Kabupaten/Kota 

Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman 
Kota 

Yogyakarta 

2010 213320892 421104016 536466614 597212209 687944489 

2011 231920663 336339933 542850827 618742352 747388294 

2012 243512337 344247738 549252188 612365351 772556961 

2013 255444062 455708767 554810634 622850827 891589912 

2014 411293614 484978790 568034584 629252188 902102502 

2015 425350000 421293704 572300004 659069238 914410612 

Sumber: BPS,DIY 2010-2015 

  

 Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa pendaptatan asli daerah yang 

tertinggi pada tahun 2015 yaitu kota Yogyakarta sebesar Rp 914.410.612, 

sementara kabupaten Sleman pada tahun 2015 sebesar Rp 659.069.238  dan 

kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 572.300.004 kemudian kabupaten 

Kulonprogo  sebesar Rp 425.350.000 sedangkan kabupaten Bantul yaitu sebesar 

Rp 421.293.704 
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Dana alokasi umum merupakan dana transfer yang bersumber dari APBN 

yang dialokasikan untuk mengatasi ketimpangan pemeratan kemampuan 

keuangan setiap daerah yang tidak sama dalam mendanai berbagai macam 

kepentingan daerah dalam rangka pelaksanaa desentralisasi. Berdasarkan UU No. 

33 Tahun 2004. Dana transfer terdiri dari DBH, DAU dan DAK. 

Tabel 1.3  

Data ralisasi dana alokasi umum di masing-masing  Kabupaten/Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Rupiah) 

Tahun 
Kabupaten/Kota 

Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman 
Kota 

Yogyakarta 

2010 49756345 64750332 111593862 178761036 298406947 

2011 41985405 65710860 125856403 187802912 283497912 

2012 44416717 30238880 126072535 202260820 298406947 

2013 49588455 31815160 127098331 220367231 204272608 

2014 53293141 80333149 128798545 203416683 219849108 

2015 55600362 106885124 120006171 241190745 207585009 

Sumber: BPS,DIY 2010-2015 

  Dana Alokasi Umum pada tahun 2015 yang tertinggi yaitu pada  

kabupaten Sleman sebesar Rp 241.190.745, dibandingkan dengan kabupaten yang 

lainnya. Kemudian posisi kedua pada tahun 2015 yaitu  Kota Yogyakarta sebesar 

Rp 207.585.009 Selanjutnya posisi ketiga pada tahun 2015 yaitu pada kabupaten 

Gunungkidul sebesar Rp 120.006.171sementara posisi keempat pada tahun 2015 

yaitu kabupaten Bantul sebesar Rp 106.885.124 dan yang terakhir pada tahun 

2015 yang paling rendah yaitu Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 55.600.362, 

  

Dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai investasi dalam 

peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis seperti dalam pelayanan 
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publik yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan 

pembangunan dan serta untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar 

daerah. (Azka,2015). Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah 

ditetapkan dalam APBN.  

Dalam penelitian (Suparmoko,2002) dan (Irawati, 2008 dalam Yulian, 

2010) menyatakan bahwa DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai 

atau membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daaerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional. 

Tabel 1.4  

Data ralisasi dana alokas khusus di masing-masing  Kabupaten/Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Rupiah) 

Tahun 
Kabupaten/Kota 

Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman 
Kota 

Yogyakarta 

2010 22169957 45093638 60931988 141342085 219821343 

2011 38269581 46686254 80333149 150674475 229101306 

2012 35333081 37528051 121735877 160375383 239813229 

2013 44126013 51351993 122796969 181764900 243496012 

2014 48396936 57092699 120308088 197764906 241238724 

2015 40557113 62971999 140375381 201672100 240160271 

Sumber: BPS,DIY 2010-2015 

 Dana alokasi khusus pada tahun 2015 yang tertinggi yaitu pada Kota 

Yogyakarta sebesar Rp. 240.160.271 dibandingkan dengan kabupaten yang lain, 

kemuadian urutan kedua yaitu pada kabupaten Sleman sebesar Rp201.672.100 

selanjutnya pada posisi ketiga yaitu pada kabupaten Gunungkidul sebesar Rp. 

140.375.381, sementara pada posisis keempat yaitu pada kabupaten Bantul 
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sebesar Rp 62.971.999 dan pada posisis terakhir yaitu pada kabupaten 

Kulonprogo sebesar Rp. 40.557.113. 

 Jumlah penduduk, Penduduk merupakan populasi atau sumber daya 

manusia yang mendiami atau menduduki suatu wilayah tertentu. Penduduk 

dewasa ini  merupakan subyek pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk 

menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum di 

suatu daerah, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. 

Tabel 1.5   

Jumlah Penduduk Berdasarkan angkatan kerja Kabupaten/Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Jiwa) 

Tahun 

Kabupaten/Kota 

Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman 
Kota 

Yogyakarta 

2010 201235 230716 361033 593046 214342 

2011 208775 290716 466033 593046 214432 

2012 226913 207026 422939 575650 212330 

2013 235270 389246 427681 587714 209324 

2014 240541 301606 431612 616023 230636 

2015 241156 310544 397984 599451 222326 

Sumber: BPS,DIY 2010-2015 

  

Dari tabel 1.5 Jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja pada tahun 

2015 yang tertingi yaitu pada kabupaten sleman sebesar  599.451 ribu jiwa 

dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kemudian disusul oleh kabupaten 

Gunungkidul sebesar 397.984 ribu jiwa, pada posisi ketiga yaitu kabupaten Bantul 

sebesar 310.544 ribu jiwa dan pada posisikeempat yaitu pada kabupaten 

Kulonprogo sebesar 241.156ribu jiwa dan terakhir sebesar  kota Yogyakarta 

222.326 ribu jiwa. 
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Pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta 

memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dengan pemerintah daerah lain, 

Disebabkan adanya karakteristik ekonomi dan geografis disetiap daerah juga 

berbeda, Dengan adanya perbedaan tersebut membuat peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pengaruh  kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitan sebelumnya 

yang diteliti oleh (Setiyawati Anis dan Hamzah Andri 2007). Adapun 

perbedaannya yaitu periode waktu yang lebih lama yaitu  Tahun Angaran  2010-

2015, Wilayah penelitian yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Adanya 

penambahan variabel  independen Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja 

sebagai variabel independen serta menggunakan  model panel untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengangkat dan 

membahas permasalahan dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI 

DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA LOKASI KHUSUS, JUMLAH 

PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 ”.  

B. Batasan Penelitian 

  Agar pembahasan tidak meyimpang dari yang diharapkan maka peneliti   

membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Data yang digunakan untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

D.I.Yogyakarta (Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kota 

Yogyakarta). 

2. Data yang digunakan adalah data time series yaitu pada tahun 2010-2015 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Pertumbuhan Ekonomi 

b. Pendapatan Asli Daerah 

c. Dana Alokasi Umum 

d. Dana Alokasi Khusus 

e. Jumlah Penduduk 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang  di atas dapat dirimuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi  di Daerah Istimewa Yogyakarta?  

2. Bagaimana Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarata? 

3. Bagaimana Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta? 

4. Bagaimana Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta? 
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D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum tehadap pertumbuhan 

ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap 

pertumbuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau 

masukan terhadap pemerintah dan lembaga di Provinsi Daerah Istimewa 

Yoyakarta serta  bahan pertimbangan dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan kebijakan pembangunan ekonomi. 

2. Bagi Peneliti 

 Hasil Penlitian ini diharapkan mapu memberikan tambahan pengetahua 

tentang  cara penulisan karya ilmiah yang baik,menerapkan teori-teori yan 

telah didapatkan di bangku kuliah yang digunakan sebagai bekal ketika 

nanti terjun ke masyarakat. 

3. Bagi Akedemisi 
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Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan sumber referensi bagi 

pembaca dan memberikan informasi tentang pertumbuhan ekonomi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya dapat digunakan sebagai perbandingan bagi 

peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian dengan judul sejenis. 


