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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era reformasi saat ini Indonesia mengalami beberapa perubahan bentuk 

di dalam pemerintahan, yaitu berawal dari sistem pemerintahan sentralisasi 

menjadi ke bentuk pemerintahan desentralisasi. Adapun perubahan peraturan ini 

sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang- undang No. 33 tahun 2004 yang 

berisikan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang ataupun kekuasaan secara penuh 

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan 

mengatur semua urusan di dalam pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Penyelenggaraan desentralisasi ini diharapkan agar setiap 

pemerintah daerah mampu menyelesaikan segala urusan yang menjadi tanggung 

jawab penuh pemerintah di setiap daerahnya. Hal ini didasari pada pemikiran 

bahwa selalu terdapat berbagai macam urusan pemerintahan yang sepenuhnya 

tetap menjadi kewenangan setiap pemerintah daerah. 

Pemerintah memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Seperti halnya yang 

tertuang dalam Al-Qur’an, kepemimpinan sudah ada sejak zaman Rasulullah 

SAW. Islam telah menurunkan nilai-nilai mengenai kepemimpinan dalam ayat Al-

Qur’an QS. Al -Anbiya (21):73 yang berisi sebagai berikut: 
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Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin - pemimpin 

yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan 

kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”. 

(QS. Al - Anbiya (21):73).  

 

Dalam QS. Al-Anbiya (21):73 tersebut dapat diketahui bahwasannya ayat 

ini berbicara pada tingkatan ideal sosok seorang pemimpin yang akan 

memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan, 

seperti yang tercermin pada diri para nabi pilihan Allah. 

Kemandirian daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi 

suatu daerah. Kemandirian daerah memiliki pengertian bahwa suatu daerah harus 

berusaha untuk memiliki pendapatan asli daerah (PAD) sendiri, sehingga 

pemerintahan suatu daerah dapat membiayai setiap kegiatan pemerintahan yang 

akan berdampak pada pembangunan ekonomi daerah tersebut (Nurhayati, 2015). 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tingginya pendapatan asli suatu daerah, 

maka akan memberikan keuntungan bagi daerah tersebut dengan cara setiap 

daerah akan mampu untuk melakukan kegiatan pembangunan pada daerahnya. 

Kemampuan daerah dalam mengelola sistem pemerintahan dalam 

mensejahterakan masyarakatnya disebut dengan otonomi daerah. Adapun tujuan 

dari diberlakukannya otonomi pada suatu daerah adalah untuk menunjang 

kegiatan pembangunan pada daerah tersebut, sehingga setiap daerah memiliki 
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kemampuan untuk melakukan pembangunan pada daerah mereka masing-masing 

(Mardiasmo, 2004 dalam Batik 2013). 

Menurut Halim (2001) dalam Latuny (2016), keadaan daerah yang sudah 

memberlakukan otonomi pada daerahnya ditunjukkan dengan beberapa keadaan 

yaitu: (1) daerah memiliki kemandirian dalam hal keuangan, yaitu daerah dengan 

segala potensi yang dimilikinya dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah serta 

mengelolanya guna menjalankan kegiatan pemerintahan; (2) sikap kemandirian 

daerah dapat mengurangi bantuan dana dari pemerintahan pusat. Dalam hal ini, 

pemerintah daerah harus memiliki kemampuan yang besar dalam menghasilkan 

pendapatan bagi daerahnya, sehingga segala sistem pemerintahan bisa berjalan 

dengan lancar. 

Dengan adanya kemandirian daerah dalam hal finansial, tidak hanya sistem 

pemerintahan daerah yang berjalan dengan lancar, akan tetapi pemerintahan 

daerah juga akan merasakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan membaik bagi 

setiap masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketersediaan lapangan kerja 

yang relatif banyak di daerah tersebut  (Halim, 2001 dalam Batik 2013). 

Desentralisasi fiskal dapat mendorong pendapatan perkapita di daerah 

sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Di Italia, tingkat 

desentralisasi mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah daerah dalam 

jangka panjang (Grisorio & Prota, 2015). Desentralisasi fiskal adalah salah satu 

program kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 terdapat enam fungsi APBD, salah satunya adalah fungsi alokasi 
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dimana anggaran daerah harus digunakan untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan/mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya serta 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian (Febiandani dan Suseno, 

2016). 

Dalam mengelola pemerintahannya, daerah memerlukan penilaian untuk 

melihat apakah pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara efisien dan efektif 

dengan cara menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dan keadaan di mana 

tersedianya lapangan kerja bagi setiap individu di suatu daerah, kerjasama yang 

berkesinambungan antara pemerintah daerah dan pihak swasta, serta pertumbuhan 

ekonomi daerah yang dapat dirasakan setiap individu di daerah tersebut adalah 

merupakan keadaan bukti nyata bahwa pembangunan daerah yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah benar adanya (BPS DIY, 2017). 

Salah satu faktor utama penentu suatu daerah mampu dalam melaksanakan 

otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk 

membiayai penyelenggaran urusan pemerintahan daerahnya sendiri dengan 

meminimalisir tingkat ketergantungan kepada transfer dana pemerintah pusat dan 

mempunyai proporsi transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam 

bentuk nominal yang relatif sedikit (Latuny, 2016).  

Untuk mengetahui keadaan/posisi keuangan suatu lembaga maka 

dibutuhkan kegiatan meng-analisis kinerja keuangan suatu lembaga sehingga 

diperoleh hasil yang menunjukkan keadaan keuangan lembaga tersebut (Hamzah, 

2008 dalam Permatasari, 2016. Adapun hal tersebut diukur dengan menggunakan; 
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(1) rasio kemandirian, (2) rasio efektivitas, (3) rasio efisiensi, (4) dan 

pertumbuhan pendapatan (Halim, 2007 dalam Permatasari, 2016). 

Apabila bank tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka akan 

berdampak pada perkembangan perekonomian negara dan akan menghambat 

proses pembangunan. Begitu juga dengan inflasi, jika terjadi peningkatan angka 

inflasi di Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya nilai rupiah, maka sudah 

seharusnya inflasi menjadi perhatian pemerintah yang wajib untuk diselesaikan. 

Menurut Islamiah (2016) inflasi adalah sutau keadaan ekonomi yang 

ditunjukkan dengan terjadinya penurunan nilai rupiah yang disebabkan oleh 

pencetakan uang yang terlalu banyak tanpa diikuti dengan produktifitas barang 

yang banyak juga. Sehingga menciptakan harga-harga setiap barang tersebut 

menjadi naik. 

Pembangunan daerah menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan secara 

nasional, oleh karena itu keberhasilan pembangunan di salah satu daerah di 

Indonesia yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga 

dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional. Kemandirian 

dua daerah tersebut memberikan contoh pelaksanaan otonomi daerah yang baik di 

Indonesia. 

Provinsi Jawa Tengah adalah wilayah yang berada di Pulau Jawa dengan 

mayoritas penduduknya memperoleh penghasilan dari sektor industri. Keadaan 

perekonomian tersebut, berpengaruh pada ketertarikan para pemilik modal untuk 

mendirikan pabrik-pabrik industri di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga 

menciptakan perekonomian masyarakat di sekitarnya berkembang dan 
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berpengaruh pada penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Provinsi Jawa Tengah. 

Dengan adanya industri-industri yang berada di Provinsi Jawa Tengah 

tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah setempat dalam 

mewujudkan tujuan dari pemerintahan daerah yaitu penciptaan lapangan kerja 

dengan cara mengembangankan ekonomi daerah yang dimulai dari sektor mikro 

dan kecil menengah sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat 

setempat. Berikut adalah contoh industri kecil di Provinsi Jawa Tengah yang 

banyak menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yakni industri-

industri kecil rokok kretek produksi rumahan.  

Selain memiliki kedekatan dalam hal letak geografis, Provinsi Jawa Tengah 

yang memiliki jumlah kabupaten/kota yang besar yaitu sebanyak 35 

kabupaten/kota memiliki potensi perekonomian yang melimpah. Dengan potensi 

ini diharapkan dapat diberdayakan secara maksimal sehingga meningkatkan 

perekonomian wilayah. Dan berdasarkan data pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 2012 - 2016 relatif tidak stabil, 

pada tahun 2012 nilai pertumbuhan berada pada -9,12 – 30,25 persen, dan 2016 

nilai pertumbuhan berada pada 7,14 – 48,99 persen. Hal ini dikarenakan terdapat 

beberapa industri rumahan di beberapa kabupaten/kota yang memiliki andil dalam 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah (BPS, Jawa 

Tengah Dalam Angka, 2017).  

Berikut adalah kabupaten/kota di Provisin Jawa Tengah yang memiliki 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang besar yaitu kabupaten Cilacap dengan 
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pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 sebesar 48,99%. Kabupaten Salatiga 

28,57, kabupaten Brebes 21,98, kabupaten Pemalang 20,89, kabupaten Kudus 

19,92 (BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2017). 

Sebagai Daerah Istimewa, Yogyakarta memiliki potensi perekonomian yang 

melimpah. Potensi ini diharapkan dapat diberdayakan secara maksimal sehingga 

meningkatkan perekonomian wilayah. Pertumbuhan ekonomi sebagai sasaran 

yang ingin dicapai Pemerintah Yogyakarta harus bisa meningkatkan pendapatan 

dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja perekonomian Yogyakarta selama 

periode 2012-2016 berfluktuatif dengan menunjukkan garis tren menguat pada 

tahun 2016 setelah mengalami perlambatan di dua tahun sebelumnya (BPS DIY, 

2017). 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia 

yang memiliki luas wilayah yang kecil. Walaupun secara territorial daerah 

tersebut memiliki empat kabupaten dan satu kota. Adapun nilai pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/kota di DIY pada tahun 2016 memiliki nilai 4,7-5,3 persen. 

Dibanding tahun sebelumnya, kesenjangan pertumbuhan antar kabupaten atau 

kota semakin menyempit. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai Kabupaten 

Sleman, yakni sebesar 5,27 persen, kemudian diikuti Kota Yogyakarta dan Bantul 

yang tumbuh sebesar 5,11 persen dan 5,06 persen. Urutan keempat dan kelima 

adalah kabupaten Gunungkidul dan kabupaten Kulon Progo yang tumbuh masing-

masing sebesar 4,89 persen dan 4,76 persen (BPS DIY, 2017). 

Sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 

terpenting dalam mempengaruh kemampuan setiap wilayah dalam menhasilkan 
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nilai PDRB. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul mencapai 46,63 persen dari 

luas wilayah DIY, adapun nilai PDRB pada tahun 2016 sebesar 15,0 triliun rupiah 

atau 13,63 persen dari total PDRB DIY. Kulon Progo yang luas wilayahnya 

sebesar 18,40 persen dari rata-rata luas keseluruhan DIY hanya dapat memperoleh 

total PDRB sebesar 8,3 triliun rupiah, dibandingkan dengan total PDRB DIY 

terendah yaitu 7,46 persen (BPS DIY, 2017). 

Hal ini yang menjadikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek dalam penelitian ini, dikarenakan 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

meruapakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta juga memiliki andil yang besar pada pertumbuhan ekonomi 

daerah tahun 2016.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengangkat dan 

membahas permasalahan dengan judul “PENGARUH KEMANDIRIAN 

DAERAH, KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN INFLASI TERHADAP 

PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH” Studi pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tahun 2012-2016. Adapun 

pengambilan masing – masing variabel tersebut berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang mana kemandirian daerah diambil dari penelitian Nurhayati 

(2015), variabel kinerja keuangan daerah diambil dari penelitian Latuny (2016), 

dan variabel inflasi diambil dari penelitian Batik (2013).  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah? 

2. Apakah kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah? 

3. Apakah inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh 

kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kinerja 

keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh inflasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian mampu memberikan saran mengenai 

pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD). 
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2. Manfaat Praktik 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai 

keuangan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


