
BAB 1
 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan persedian dana pembangunan yang cukup 

besar dan senantiasa tersedia secara terus menerus dalam rangka 

menjaminpembangunan nasional yang berkesinambungan. Untuk melaksanakan 

pembangunan, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain faktor 

sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki. Kegiatan pembangunan itu 

sendiri akan Sangat ditentukan oleh tujuan akhir yang ingin dicapai oleh upaya 

pembangunan serta dana yang tersedia dalam perekonomian, baik yang bersumber 

dari individu atau swasta maupun pemerintah (Widanta, 2007: 106). 

Strategi pembangunan yang dianut negara kita adalah trilogi pembangunan, 

dengan pengertian bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada 

tiga unsur, yaitu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan 

pembangunan dan hasilnya serta stabilisasi nasisonal yang mantap dan dinamis. 

Ketiga unsur itu harus bergerak maju secara selaras, seimbang dan saling 

mendukung.



Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta 

mengatasi tingkat ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Sehingga 

masalah sosial ekonomi di masyarakat dapat teratasi, selain itu pembangunan 

daerah juga membawa masyarakat menuju modernisasi.

Pemerintah sebagai agent of development diharapkan mampu melaksanakan 

pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur 

publik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya yang sering diukur dengan 

tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Disamping itu pembangunan ekonomi 

juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi bertujuan mencapai tingkat kemakmuran 

masyarakat yang lebih tinggi serta merata pada kalangan masyarakat keseluruhan. 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mendorong perubahan 

masyarakat kepada keadaan yang lebih baik, sehingga keadaan ini menyebabkan 

peningkatan pada pendapatan masyarakat.

Berhubungan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah provinsi menyusun 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna merencanakan 

pembangunan. Penyusunan anggaran tersebut harus dilata dalam statu sistem 

anggaran yang mampu meningkatkan penyelenggaraan daerah, baik tugas umum 

pemerintahan maupun tugas pembangunan. 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional 

bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau 
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berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi 

yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per 

kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur 

dengan output riil per orang.

Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sangat berkaitan 

dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. Oleh karena itu prioritas 

pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga 

akan terlihat peranan dari sektor-sektor potensial terhadap pertumbuhan 

perekonomian daerah sebagaimana yang diperlihatkan pada perkembangan PDRB 

dan sektor-sektornya. 

Dalam statu pembangunan pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. 

Pembangunan berhasil jira pertumbuhan ekonominya tinggi. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat perubahan dan struktur 

perekonomian nasional manuju perekonomian yang seimbang dan dinamis, yang 

bercirikan industri yang kyat dan pertanian yang tangguh.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa selama tahun 2000-2008 PDRB Kota Metro 

menunjukkan peningkatan dimana sektor jasa-jasa tertinggi pada tahun 2006 

sebesar Rp 107.802 dan terendah pada sektor listrik dan air bersih pada tahun 

2003 sebesar Rp 2.130. Peningkatan ini menunjukan bahwa telah terjadi 

pertumbuhan ekonomi yang pesat terhadap sektor-sektor ekonomi di Kota Metro.
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Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Metro Atas Dasar Harga 
   Konstan  2000 Menurut Lapanagan Usaha Tahun 2000-2008 
   (Dalam Jutaan Rupiah)

No Sektor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Pertanian 20.005 21.022 20.186 20.126 21.274 66.633 64.699 68.486 66.633

2
Pertambangan, 
penggalian

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Industri 
pengolahan

10,017 10.107 10.552 10.552 11.041 20.874 21.418 20.657 21.021

4
Listrik, dan 
Air Bersih

2.045 2.125 2.151 2.130 2.116 4.151 4.248 5.452 5.430

5 Bangunan 8.155 8.166 8.57 8.570 8.982 19.716 20.121 19.316 19.716

6
Perdagangan, 
hotel, 
Restoran

20.759 21.824 23.062 23.062 23.962 81.466 84.941 79.061 81.466

7
Angkutan, 
Komunikasi

14.768 14.867 15.103 15.103 15.371 40.329 42.420 38.543 40.329

8

Keuangan, 
Persewaan, 
dan Jasa 
Perusahaan

10.761 10,.22 10.244 11.163 14.764 70.521 81.364 51.447 69.895

9 Jasa-Jasa
23.567 24.79 26.756 26.556 26.756

105.10
9

107.80
2 86.400 88.276

 
PDRB

110.07
7

113.02
3

116.62
4

117.26
2

124.26
6

408.80
0

427.01
3

369.36
2 392.766

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung 2008

Anggaran pemerintah daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. 

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dijelaskan bahwa sumber penerimaan 

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

a. Pendapatan Asli daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan
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Sumber pendapatan asli daerah :

a. Pajak daerah

b. Retribusi daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen fiskal 

pemerintah senantiasa diarahkan untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas 

ekonomi makro serta sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi di Indonesia ditopang dari sumber-sumber dana dari 

dalam negeri dan luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri berasal dari 

tabungan pemerintah, tabungan masyarakat serta utang domestik. Sedangkan 

pembiayaan dari luar negeri berasal dari penanaman modal asing dan utang yang 

diperoleh dari lembaga-lembaga internasional dan negara-negara sahabat baik 

dalam rangka bilateral maupun multilateral.

Kebijakan belanja negara pada dasarnya condong untuk ditopang dari sumber 

penerimaan pajak. Hal ini tercemin dari sumber pendanaan belanja negara yang 

berasal dari pajak rasio dan kontribusinya semakin besar, sebaliknya penerimaan 

negara dari sumber non pajak relatif kecil dan rasio kontribusinya terhadap 

pengeluaran yang dapat meningkatkan produk domestik bruto sebagai salah satu 

indikator pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mempertimbangkan 

penghematan pengeluaran utamanya pengeluaran rutin. Hal ini dapat dilakukan 

dengan mengurangi laju pertumbuhan jumlah pegawai sehingga dapat mengurangi 
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belanja pegawai. Pengeluaran pemerintah merupakan  biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan menurut dari berbagai segi 

sehingga dapat dibedakan yaitu (Suparmoko, 2001) :

a Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan 

ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.

b Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi 

masyarakat

c Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.

d Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang 

lebih luas.

Pengeluaran pemerintah dapat bersifat exchausive yaitu merupakan pembelian 

barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian yang dapat langsung 

dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain, selain itu 

pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer yaitu berupa pemindahan 

uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-

perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara-negara sebagai 

hadiah. Jadi exchausive expenditure itu mengalihkan faktor-faktor produksi dari 

sektor swasta ke sektor pemerintah . Sedangkan transfer payments hanya 

mengeser tenaga beli dari unit-unit ekonomi yang satu kepada unit-unit ekonomi 

yang lain dan membiarkan yang terakhir ini menentukan penggunaan uang 

tersebut.
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Menurut Adolph Wagner (Guritno, 1986)  mengemukakan bahwa pengeluaran 

pemerintah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun baik dalam arti uang maupun 

secara riil ataupun secara absolut maupun relatif dalam perbandingannya dengan 

pendapatan nasional (GNP) yang disebabkan oleh adanya perkembangan sosial, 

karena berkembangnya industri. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya 

pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang 

berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, 

perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi 

sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. 

Tabel 2. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran  
   2000-2008 (Dalam Jutaan Rupiah )
Tahun Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung 
2000 95.233.944 47.929.927
2001 80.391.845 50.025.857
2002 78.500.467 69.011.964
2003 124.756.646 50.597.164
2004 185.285.697 23.867.867
2005 279.514.986 52.416.707
2006 309.572.403 79.859.922
2007 344.651.931 47.878.758
2008 359.905.967 55.165.706

Sumber : Dispenda, Kota Metro tahun 2008

Tabel 2 menunjukkan Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Metro Tahun 

Anggaran 2000-2008. Pada Tahun 2008 belanja langsung tertinggi sebesar 

Rp 359.905.967 dan terkecil pada Tahun 2002 sebesar Rp 78.500.467 sedangkan 

belanja tidak langsung tertinggi pada Tahun 2006 sebesar Rp 79.859.922 dan 

terkecil pada Tahun 2004sebesar Rp 23.867.867.       
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Wagner (Guritno, 1986) menyatakan berdasarkan pengamatan dari negara-negara 

maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran 

pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita 

negara tersebut. 

Peranan pemerintah selalu meningkat hampir di dalam semua macam sistem 

perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah maka semakin 

besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap penghasilan 

nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator 

besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. 

Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran 

pemerintah yang bersangkutan. 

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional 

yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur  sosial, sikap-sikap 

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan 

kemiskinan. Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya 

pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, 

terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah peran serta investasi 

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 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan 
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ekonomi suatu daerah dapat dilihat melalui perkembangan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator laju pertumbuhan ekonomi 

daerah. 

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Metro 
  Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun
  2000-2008 (%)

No Sektor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Rata-
rata

1 Pertanian 5,21 6,34 -3,98 -4,26 5,7 -2,71 -2,9 -8,03 -2,71 -0,81

2
Pertambangan, 
Penggalian

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,22

3
Industri 
Pengolahan

2,32 3,26 4,41 4,4 4,63 1,76 2,61 5,67 1,76 3,42

4
Listrik, dan Air 
Bersih

1,45 3,34 1,18 0,21 -0,62 -0,4 2,34 13,42 -0,4 2,28

5 Bangunan 3,1 5,3 4,96 4,95 4,8 2 2,05 2,1 2 3,4

6
Perdagangan, 
hotel, Restoran

2,19 1,45 5,68 5,67 3,9 3,04 4,27 5,55 3,04 3,86

7
Angkutan, 
Komunikasi

1,56 1,32 1,59 1,59 1,77 4,64 5,18 1,75 4,64 2,67

8

Keuangan, 
Persewaan, 
dan Jasa 
Perusahaan

2,38 3,6 1,21 9,36 32,26 69,22 15,38 39,37 35,86 23,18

9 Jasa-Jasa 3,1 3,3 7,93 7,21 4,12 2,17 2,56 2,28 2,28 3,88

PDRB 3,28 3,39 3,19 3,67 6,74 6,34 4,46 6,48 6,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Lampung 2008

Tabel 3  menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor tertinggi dimiliki oleh sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 

23,18%, diikuti  sektor jasa-jasa 3,88%. Perkembangan kedua sektor tersebut 

berbeda dengan sektor pertanian yang rata-rata 0,-81% dan selama 9 tahun 

terakhir pertumbuhannya mengalami penurunan secara terus menerus.  

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat diperlukan dalam 

menjaga kestabilan ekonomi terutama dalam menjaga luasnya kesempatan kerja, 

inflasi dan pemerataan pembangunan. Hubungan pemerintah pusat dan daerah 
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seharusnya berlandaskan pada penciptaan perekonomian yang tinggi. Intervensi 

pemerintah dalam menjaga kestabilan pasar dan pertumbuhan ekonomi dapat 

dilaksanakan dalam kebijakan publik maupun fiskal. Dengan kebijakan publik 

pemerintah pusat dapat mengembangkan sarana-sarana kepentingan publik yang 

nyata dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendukung percepatan pertumbuhan 

ekonomi. Sedangkan dengan kebijakan fiskal pemerintah dapat memperbesar 

pengeluarannya baik konsumsi maupun investasi dengan tujuan untuk 

meningkatkan permintaan agregat serta penciptaan iklim usaha yang baik.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, variable-

variabel dari pengeluaran pemerintah itu sendiri adalah belanja langsung,belanja 

tidak langsung, dan tenaga kerja. Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan 

menuangkannya dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah 

Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kota Metro” 

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang 

diangkat adalah : “ Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi  Kota Metro?”
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka 

yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi  Kota Metro

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam 

merencanakan anggaran belanja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Kota Metro. 

D. Kerangka Pemikiran

Kota Metro merupakan salah satu daerah otonom, hal ini sesuai dengan tujuan 

pemberian otonom daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil 

guna penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di daerah dituntut 

untuk lebih giat dalam menggali dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan 

daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada.  

Pengeluaran pemerintah tidak seluruhnya mencerminkan besarnya barang publik 

yang dihasilkan perekonomian, karena sebagian besar digunakan untuk 

pengeluaran transfer, jaminan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang dapat 

digolongkan sebagai jasa publik. Dilain hal pemerintah mempunyai peranan yang 

penting bagi daerah dan berkembangnya daerah menuntut besarnya peranan 

pemerintah.
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Pengeluaran pemerintah akan memacu perkembangan kegiatan ekonomi sehingga 

dapat meningkatkan produksi masyarakat yang pada tingkat daerah ditunjukan 

oleh PDRB. Peningkatan produksi ini juga akan mempengaruhi pendapatan yang 

akan ikut meningkat, baik itu pendapatan perkapita maupun pendapatan nasional, 

sehingga pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kenaikan 

pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan pendapatan, baik 

pendapatan perkapita maupun pendapatan nasional (Goeritno, 1986).

Kegiatan pemerintah dalam perekonomian tampaknya semakin besar dan terus 

meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dari tahun ke tajun. Besar kecilnya 

kegiatan pemerintah atau peranan pemerintah baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam perekonomian dapat dilihat dari besarnya bagian untuk 

pengeluaran pemerintah dari seluruh perekonomian dan pendapatan nasional.

Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran 

pemerintah untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Besarnya pengeluaran 

pemerintah akan memacu tingkat produktivitas dalam perekonomian sehingga 

kemudian tingkat produktivitas ini dicerminkan melalui besarnya tingkat 

pendapatan masyarakat (Suparmoko, 1987).

Diantara dua jenis pengeluaran pemerintah (belanja langsung dan belanja tidak 

langsung) yang paling memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah 

berasal dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung akan memperbesar 

jumlah prasarana yang tersedia di statu daerah. Hal ini akan membentuk modal 
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baru pada daerah tersebut dan kemudian mengakibatkan produktivitas ikut 

meningkat pada tingkat tertentu dan produktivitas  akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, kerangka pemikiran, , dan sistematik  penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Bab III : Model penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, 

  Variable penelitian, Model Penelitian.

Bab IV : Hasil perhitungan dan Pembahasan

Bab V : Simpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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