
1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pembahasan tata kelola keuangan modern telah menjadi perhatian para 
akademisi dan praktisi berkaitan dengan model dan empiris (Miller 2000) yang 

dimulai sejak Modigliani dan Miller (1958) menulis teori keuangan yang 
merupakan awal dari teori struktur modal yang dikenal dengan teori MM. Sebelum 

ada teori tersebut David Duran (1959) mengembangkan teori struktur keuangan 
yang dikaitkan dengan nilai perusahaan dengan mengasumsikan pajak perusahaan 
nol.  

Sebaliknya, pembahasan tata kelola keuangan publik berkaitan kebijakan 
pemerintah dilakukan untuk menyeimbangkan efesiensi dan keadilan sosial akibat 

kagagalan pasar (market failure) (Hilman 2009). Efesiensi dan keadalian tersebut 

diatur melalui mekanisme fiskal negara maupun daerah dalam bentuk Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD).  Pengaturan fiskal bertujuan untuk melaksanakan fungsi 
alokasi pendapatan kedalam berbagai kewajiban negara/daerah, fungsi distribusi 

berkaitan kesenjangan antar wilayah, sosial maupun sektoral dan fungsi stabilisasi 
berkaitan stabilisasi perekonomian (Musgrave and Musgrave 1989).  

Pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi penting untuk 

kesejahtaraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah dan pelayanan publik yang 
akuntabel serta transparan sesuai dengan janji-janji politik Kepala Daerah. Janji 

tersebut dikemas kedalam administrasi fiskal yang tercermin dalam program-
program yang berkelanjutan dengan tidak menghilangkan sumber daya yang 

tersedia akibat dari pengelolaan fiskal yang tidak efesien, tidak efektif, boros yang 
dilakukan oleh politisi maupun birokrat (Mikelsell 2007). 

Keadilan sosial, efesiensi dan efektifitas alokasi sumber-daya pemerintah 

dalam bentuk pola alokasi dan distribusi belum terwujud dengan baik karena masih 
terjadi pola alokasi anggaran dibuat defisit pada awal penganggaran sedangkan 

dalam prakteknya diakhir tahun realisiasi anggaran terjadi surplus. Fenomena 
penganggaran defisit yang disengaja berakibat pada stagnasi ekonomi yang 
memperlambat kesejahteraan sosial, karena pembiayaan dipakai untuk menutup 

defisit, sementara pemenuhan pembiayaan dapat bersumber dari internal dan 
ekternal yaitu ekuitas dan utang (Buchanan dan Wagner 1977). Padahal, tujuan 

utama manajemen utang publik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan 
pembiayaan pemerintah dan kewajiban pembayaran terpenuhi dengan biaya 
serendah mungkin dalam jangka pendek maupun jangka panjang (IMF and Word 

Bank 2014) 

 Prioritas kesejahteraan sosial sebagai pelaksanaan nilai-nilai solidaritas dan 

keadilan tidak hanya sebagai fenomena individu dalam suatu negara tetapi menjadi 
sikap publik yang dipandang sebagai produk karakteristik kelembagaan terkait 

kebijakan kesejahteraan diberbagai negara (Arts 2001; Blekesaune dan  Quadagno 
2003). Fenomena realisasi surplus dan penganggaran defisit perlu diseimbangkan 
untuk kepentingan pelayanan dasar dan penyediaan infrastruktur perekonomian, 

sosial serta distribusi modal pemerintah yang surplus pada perusahaan-perusahaan 

milik negara/daerah atau perusahaan swasta dalam bentuk penyertaan modal untuk 
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meningkatkan pendapatan daerah maupun mempercepat pemerataan dan 

kesejahteraan sosial.  
Peningkatan kesejahteraan suatu daerah dapat diukur dengan mengetahui 

kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu yaitu jumlah nilai 

tambah yang dilakukan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. Secara 
konseptual nilai tambah tersebut berupa peningkatan PDRB (Produk Domestik 

Regional Bruto) yang menggunakan tiga macam pendekatan yaitu pendekatan 
produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan (Bank Indonesia 
2015).  

Pengeluaran atau dalam komponen PDRB disebut konsumsi pemerintah 
daerah baik yang dilakukan langsung maupun dalam bentuk penyertaan modal pada 

perusahaan daerah (BUMD) adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Sebaliknya, pendapatan pemerintah daerah bisa meningkat ketika 

tingkat kesejahtaraan masyatakat yang diukur dengan PDRB mampu membayar 
lebih besar kepada pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah akibat adanya faktor 

produksi yang bertumbuh. Secara agregat, tax ratio yang menggambarkan jumlah 

penerimaan pajak dibandingkan PDRB pada 33 Provinsi termasuk kabupaten/kota 
hanya 1,9% dari PDRB non Migas, provinsi Bali memiliki rasio pajak tertinggi 

5,3% (Kemenkeu 2014).  
Pengeluaran pemerintah daerah untuk penyertaan modal dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan dana yang belum terpakai (idle) atau dengan 

mengalokasikan secara khsusus dalam rangka percepatan pertumbuhan dan 
kesejahteraan. Hal ini sesuai pasal 305 dan pasal 316 undang-undang nomor 23 

tahun 2014 menyatakan bahwa dalam hal APBD surplus menyebabkan sisa lebih 
perhitungan anggaran, pada tahun berikutnya harus digunakan untuk pembiayaan 
yang salah satunya adalah penyertaan modal. 

Menurut data kementerian keuangan dana idle secara agregat per Desember 
2015 sebesar Rp. 99,68 triliun, tahun 2014 Rp. 113 triliun, dan untuk beberapa 

tahun sebelumnya baik defisit maupun idle sebagaimana dijelaskan dalam Grafik 1.   
 

 

Sumber: Ditjen perimbangan keuangan, Kemenkeu RI (data diolah) 

Gambar 1 Dana Belum Digunakan (Idle) Pemerintah Daerah di Perbankan Per 

Bulan Desember 2013 & Tren Data Agreat Defisit/Surplus APBD  
(dalam Milyar Rupiah) 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibentuk untuk memberikan manfaat 
bagi ekonomi daerah, penyediaan barang/jasa dan pemenuhan hajat hidup 
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masyarakat serta untuk mendapatkan laba dan/atau keuntungan sebagaimana 

dijelaskan dalam UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 23 
tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012. BUMD 
sebagian besar sumber pendanaannya berasal dari penyertaan modal pemerintah 

daerah, sedangkan dalam mekanisme bisnis sumber dana untuk memperbesar nilai 
perusahaan bisa dari pinjaman baik perbankan maupun lembaga keuangan serta 

masyarakat melalui kepemilikan saham. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah 
sebagai investasi langsung pada perusahaan sampai akhir tahun 2013 berdasarkan 
data laporan keuangan 28 pemerintah provinsi secara agregat telah mencapai Rp. 

38,4 triliun yang tersebar pada perbankan milik daerah Rp. 21,8 triliun, pada PDAM 
milik Kabupaten/Kota Rp. 443,03 milyar dan pada perusahaan milik daerah lainnya 

serta perusahaan lainnya sebesar Rp. 16,45 triliun. Untuk melihat Persentase pada 
masing-masing jenis usaha dapat dilihat pada Grafik 2. 

Manfaat investasi langsung yang dilakukan pemerintah pada perusahaan 
untuk mendapatkan pengaruh yang menentukan dalam pelaksanaan suatu usaha dan 

juga ingin mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan dalam bentuk 

dividen (Pappalardo 1987). Dividen, pertumbuhan ekonomi daerah serta 
pemenuhan hajat hidup masyarakat merupakan indikator untuk menciptakan nilai 

tambah (value added) bagi semua stakeholder dari alokasi anggaran daerah pada 
BUMD.  

Berkembangnya demokrasi yang semakin terbuka, dunia usaha semakin 

mendapat tempat sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) menciptakan 
nilai tambah (value added) bagi semua stakeholder dalam pengurangan resiko, 

stimulasi kerja, akses ke pasar modal, peningkatan pemasaran barang dan jasa, 
peningkatan kepemimpinan, demonstrasi transparansi dan akuntabilitas sosial yang 
tidak hilang dimensi politiknya (McGee 2010 dan Bessire et al. 2009 dan Monks et 

al. 2003). 
 

 
Sumber: BPK RI (Audited) data diolah 

Gambar 2 Rata-rata Agregat Nilai Penyertaan Modal Daerah di 28 Provinsi 
(dalam persen) 

 
   Prinsip GCG menuntut pemerintah mengelola pemerintahan termasuk 

mengelola investasinya yang efesien, akuntabel, transparan, menjunjung supremasi 
hukum, efektif, partisipatif, memperhatikan supremasi masyarakat sipil (Leftwitch, 
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1993; Demmers et al, 2004). Governance yang berkaitan dengan penciptaan kondisi 

pemerintahan dilakukan oleh seperangkat institusi dengan berbagai tanggungjawab 
kewenangan secara mandiri sesuai kapasitas masing-masing (Garry, S 1998).  
Pengelolaan keuangan publik mempunyai resiko bisnis maupun resiko hukum. 

Resiko hukum sulit dikontrol akibat praktek birokrasi sebagai realitas politik dalam 
penegakan hukum, terlalu banyak variabel dalam proses birokrasi dan pemerintahan 

yang saling mempengaruhi dengan interaksi antar variabel tidak diperhitungkan. 
Realitas ini digunakan oleh aparat penegak hukum menjadi kekuatan yang luar 
biasa merampas pelaku korupsi dari kebebasan, reputasi dan kehidupan sementara 

model penegakan hukum berbeda diseluruh dunia (McCafferty et al. 1998 dan La 
porta et al. 1998; Widerberg dan Laerhoven, 2014).   

Resiko investasi (penyertaan modal) bagi investor merupakan salah satu 
penghalang dalam melakukan investasi, karena bagaimanapun investor adalah 

seorang penghindar resiko (risk aversion) dalam setiap investasi akibat adanya 
resiko sekuritas (asset), resiko multifactor dan toleransi resiko antara laki-laki dan 

perempuan (Deo dan Sundar 2015; Bodie et al. 2010; Sharpe 1964; Lintner 1966; 

Mossin 1964; dan Ross, 1976). Resiko, pengembalian (return) dan prilaku investor 
adalah hubungan yang komplek karena investor bukanlah orang yang rasional 

dalam melakukan transaksi. Pengaruh ini terjadi akibat adanya pengetahuan, 
pengalaman, sikap dan pengalaman investor lainnya seperti heuristik, terlalu 
percaya, ketakutan, keserakahan, atau menyesal dapat mendorong transaksi 

berlebihan yang menghasilkan pengembalian investasi yang lebih rendah dari pada 
seharusnya mereka peroleh (Fisher 2010). Selanjutnya tujuan penting dari 

perencana keuangan dan klien atau pemangku kepentingan adalah mengembangkan 
strategi jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan investasi yang mencakup 
reaksi resiko psikologis yang nyata (Baker dan Ricciardi 2010). 

Pengambilan keputusan investasi dalam keuangan publik perlu dilakukan 
hati-hati mengingat selain resiko keuangan adanya resiko hukum dari sebuah 

tanggungjawab keputusan, serta berbagai resiko yang tidak dapat dikontrol seperti 
resiko tunneling, strategi transfer pricing, resiko likuiditas, resiko diskontinuitas, 

resiko kredit, resiko regulasi dan resiko pajak, resiko pengembalian deviden yang 
tidak tepat, laporan kinerja keuangan masa lalu tidak informatif memprediksi masa 
depan berdasarkan rasio akuntansi (Deo dan Sundar, 2015; Clessens et al 1999, La 

porta et al 2000, Lo et al, 2000, Li et al, 2010; Al-Shuburi, 2013; Mahajan and 

Wind, 1989; Kun and Duo 2014; Woroch, 1988; Freedman, 2009; Li dan Miu, 

2010; Altman 1968). 
 Kekhawatiran, rasa takut, kehati-hatian, potensi manipulasi atau kegagalan 

yang dilakukan pihak eksternal merupakan kendala bagi sebuah pemerintah dalam 

mengambil keputusan keuangan sektor publik sebagai akibat dari praktik 
manajemen keuangan yang inovatif pada berbagai perusahaan tujuan investasi baik 

dilakukan secara langsung, maupun tidak langsung melalui obligasi maupun 
derivatif. Kehati-hatian itulah yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah tetap terjaga sebagai sebuah norma sosial yang saling percaya. Ketika 

kepercayaan terhadap barang publik mulai menghilang atau berkurang, maka biaya 
transaksi dalam aktivitas ekonomi meningkat (Martin, 2012; Hilman, 2009).  

Suatu bisnis dapat dipercaya bagi semua stakeholder ketika regulasi dan 

praktek bisnis bisa dikelola dengan baik dan transparan serta bertanggungjawab, 

hal ini hanya bisa terwujud jika perusahaan pemerintah daerah bisa mencatat 
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sahamnya di pasar modal berdasarkan UU nomor 8 tahun 1995. Menurut data Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dan Kementerian Dalam Negeri sampai dengan tahun 2014 
tercatat hanya 5 perusahaan milik daerah yang tercatat di BEI dari jumlah 
perusahaan milik daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 426 buah.  

Dari sisi perusahaan, struktur modal lebih disukai bersumber dari 
pembiayaan internal, karena fluktuasi pasar yang menyebabkan resiko tidak bisa 

diramalkan dengan menggunakan rasio akuntansi sebagai ukuran kinerja 
perusahaan. Selanjutnya jika pembiayaan eksternal sangat dibutuhkan secara 
berturut-turut dilakukan penerbitan sekuritas (surat utang), yang kedua penerbitan 

instrumen campuran seperti obligasi konversi, terakhir menerbitkan saham (Abdur 
2015; Myers 1984). Pembayaran deviden harus diperhitungkan dengan cermat 

karena prediksi kebangkrutan dan masa depan perusahaan untuk menambah 
kepercayaan investor yang memenuhi makna good corporate governance dengan 

melakukan prediksi kebangkrutan secara dinamik berdasarkan rasio campuran 
(hybrid) antara informasi akuntansi dan informasi pasar (Li et al 2010) dan metode 

rasio akuntansi saja (Altman 1968). 

Investor individu maupun investor badan usaha tujuan melakukan investasi 
adalah untuk mendapatkan deviden, sementara deviden bagi pemerintah daerah 

sebuah strategi inovasi penambahan penerimaan dari hasil penyertaan modal. 
Strategi investasi pemerintah daerah dengan menempatkan modal pada BUMD 
merupakan strategi yang paling aman untuk mendapatkan deviden maupun manfaat 

lainnya dalam bentuk pengaruh sosial dalam pelayanan publik.  
Manfaat ekonomi daerah, ditandai dengan berkurangnya pengangguran, 

terkendalinya inflasi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan 
ekonomi positif signifikan karena adanya kebijakan fiskal produktif (Ahmad dan 
Wajid 2013; Romer 2006). Perusahaan daerah yang umumnya tidak semata-mata 

mencari laba, tetapi juga menyerap tenaga kerja, distribusi sumber daya ekonomi 
kedalam masyarakat selain itu perusahaan daerah penting untuk menambah 

pendapatan asli daerah diluar pajak dan retribusi yang diamanatkan Undang-undang 
Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009.  

Penyertaan modal daerah pada berbagai jenis perusahaan daerah diharapkan 
mampu meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta 
memperoleh deviden dalam suatu sistem keuangan yang lebih luas. Sistem 

keuangan dibentuk oleh perkembangan non keuangan seperti perusahaan 

telekomunikasi, komputer, kebijakan sektor bukan keuangan, lembaga dan 

pertumbuhan ekonomi, karakteristik industri, pertumbuhan ekonomi menjadi saling 
berhubungan (Levine 2013; Carlin dan Mayer 2003). Sebagai perbandingan, 
perkiraan penerimaan deviden pemerintah daerah dari penyertaan modal pada lima 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah modal yang 
disetorkan lebih Rp. 3 trilyun  secara nominal perkiraan deviden per tahun 2014 Rp. 

456 milyar (www.idx.co.id)  
 Akibat dari adanya permasalahan berbagai resiko dan tujuan pendirian 
perusahaan daerah maka perumusasan masalah dilakukan sebagai berikut: 
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Perumusan Masalah 

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang bahwa tata kelola keuangan baik 

keuangan privat maupun keuangan publik dalam sebuah pemerintahan daerah 
saling berkaitan. Pemerintah daerah sebagai suatu entitas sangat dominan berperan 

dalam menentukan kebijakan fiskal daerah baik dalam bentuk pengeluaran maupun 
penetapan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. 

 Pengeluaran pemerintah ada dua komponen yaitu konsumsi publik dan 

investasi publik. Dalam jangka pendek pengaruh belanja pemerintah adalah sama 
untuk kepentingan konsumsi publik dan investasi publik tetapi dalam jangka 

panjang berbeda (Goldsmith 2008) hal ini terjadi karena dalam jangka panjang 
hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kinerja ekonomi tergantung pada 
andil pengeluaran pemerintah yang berorientasi investasi atau berbasis 

produktifitas. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana 
dampak perubahan kebijakan penyertaan modal, belanja pegawai (beban) Bank 

BPD dan peningkatan retribusi terhadap kinerja fiskal provinsi lainnya untuk 
kesejahteraan masyarakat di Indonesia?. 

Keuangan privat berkaitan dengan struktur modal perusahaan sedangkan 

keuangan publik berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan 
anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Bank pembangunan daerah (BPD) 

adalah perusahaan milik daerah atau yang biasa disebut Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) sebagai perusahaan sangat bergantung pada Pemerintah Daerah untuk 
memperbesar ukurannya dengan menghitung logaritma total asset (Sawir 2004 dan 

Margareta 2010).  
Bank BPD dapat besar ketika tambahan modal pemerintah meningkat untuk 

mencukupi CAR, hal ini dilakukan karena bank BPD menurut data yang tersedia 
pada laporan keuangannya hampir seluruhnya tidak mempunyai hutang sehingga 

sangat tergantung pada pemerintah daerah untuk mendapatkan tambahan modal 
melalui penyertaan modal. Dari sisi pemerintah daerah penyertaan modal pada bank 
BPD sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal daerah untuk menjaga likuiditas 

kas daerah, peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan perekonomian 
daerah. Antara kepetingan pemerintah daerah dan kepentingan bank akan 

mempengaruhi suatu kebijakan dalam menetapkan fiskal daerah kepada bank 
(badan usaha), berdasarkan hal tersebut yang mejadi pertanyaan adalah bagaimana 

faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyertaan modal provinsi secara 

simultan terhadap laba bank dan kebijakan fiskal provinsi lainnya untuk 
kesejahteraan masyarakat?. 

Pemerintah provinsi dan bank BPD dua institusi yang saling bergantungan 
dalam rangka mensejahterakan masyarakat yang mengacu pada norma-norma 
bisnis. Pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 

dimungkinkan melakukan kebijakan bisnis melalui pendirian BUMD. Kebijakan 
pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat hanya salah satunya melalui 

bank BPD sebagaimana dijelaskan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 
dimungkinkan pemerintah daerah untuk menugaskan BUMD dalam hal ini bank 

BPD sebagai BUMD untuk mendukung perekonomian daerah dan 
menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap 

memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.   Berdasarkan hal tersebut maka yang 

menjadi pertanyaan adalah bagaimana rumusan kebijakan fiskal yang tepat  
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dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank BPD dan optimalnya kinerja 

fiskal provinsi lainya untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia? 
 
 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  
1. Menganalisis dampak perubahan kebijakan penyertaan modal, belanja pegawai 

(beban) Bank BPD dan peningkatan retribusi terhadap kinerja fiskal provinsi 
lainnya untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyertaan 
modal provinsi secara simultan terhadap laba Bank Pembangunan Daerah  dan 
kebijakan fiskal provinsi untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia; 

3. Merumuskan kebijakan fiskal yang tepat  dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kinerja Bank BPD dan optimalnya kinerja fiskal provinsi lainya 

untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia.  
 

 

Manfaat Penelitian 

Menyadari bahwa dukungan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang 
berkaitan dengan penyertaan modal pada perusahaan dapat menambah pendapatan 

asli daerah, serta berpengaruh pada berbagai indikator ekonomi lainnya maka hasil 
penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

1 Bagi penentu kebijakan: sebagai sumbangan keilmuan dalam bidang 
menajemen investasi pemerintah daerah dan keuangan daerah, khususnya 
manajemen asset yang dipisahkan.  

2 Bagi praktisi bisnis: diharapkan para pelaku bisnis terutama investor 

mendapatkan manfaat dalam bentuk pengetahuan dan menyadari pentingnya 

kebijakan investasi yang tepat agar dapat menguntungkan semua pihak untuk 
meningkatkan daya saing perusahaan dengan sumber dana sebagian atau 
seluruhnya dari pemerintah daerah, dan mendorong pemerintah daerah serta 

perusahaan daerah mencatatkan sahamnya di pasar modal dalam rangka 
pelibatan publik dalam kepemilikan perusahaan daerah. 

3 Bagi ilmu pengetahuan: dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi 
peneliti dalam memberikan tambahan pengetahuan baik dalam proses 

melakukan penelitian itu sendiri maupun pemahanan terhadap berbagai aspek 
manajemen dan teoritis permasalahan yang diteliti, serta dapat dijadikan sebagai 
rujukan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini, analisa persamaan simultan pada analisis 
peranan kebijakan fiskal daerah provinsi terhadap kesejahtaraan masyarakat 
melalui penyertaan modal (investasi langsung pemerintah daerah) pada perbankan 

daerah. Selain itu menganalisis faktor-faktor yang mempengerahui penyertaan 

modal daerah (PMD) pada Bank Daerah serta .menganalisis kinerja bank 

pembangunan daerah terhadap kesejahtaraan masyarakat melalui kebijakan fiskal. 
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Analisa tersebut dilakukan dengan melihat dampak perubahan kebijakan 

penyertaan modal, belanja pegawai (beban) Bank BPD dan peningkatan retribusi 
terhadap laba bank dan kinerja fiskal provinsi lainnya untuk kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia yang dilakukan secara simultan dari berbagai faktor yang 

mempengaruhi perubahan kebijakan fiskal dan laba bank.  
 

 

Kebaruan Penelitian 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana 

dijelaskan dalam Tabel 1, kebaruan dalam penelitian ini berkaitan model bisnis 
pemerintah daerah adalah: 
1. Menganalisis peranan kebijakan fiskal daerah provinsi terhadap kesejahtaraan 

masyarakat melalui penyertaan modal (investasi langsung pemerintah daerah) 
pada perbankan daerah. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengerahui penyertaan modal daerah 
(PMD) pada Bank Daerah. 

3. Menganalisis kinerja bank pembangunan daerah terhadap kesejahtaraan 

masyarakat melalui kebijakan fiskal. 
 

 
 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi 

Teori investasi dan teori keuangan dua hal yang saling terkait ketika 

perusahaan dioperasionalkan. Perkembangan teori investasi telah dimulai sebelum 
abad 20 oleh Wiliam (1930), kemudian mulai diperkenalkan secara meluas oleh 
Markowitz (1952) yang dikenal dengan teori portopolio, sedangkan perkembangan 

teori struktur modal dimulai oleh Durand (1959). Beberapa teori yang berkaitan 
dengan teori keuangan yaitu teori Trade off, teori packing order dan Free Cash 

Flow. Teori trade off menyatakan bahwa target tingkat hutang (leverage) yang 

optimal mempertimbangkan biaya dan manfaat yang diterima dengan 

menggunakan hutang dalam keputusan investasi. Struktur modal yang optimal 
dicapai dengan memilih antara trade off tax shield dan biaya financial distress yang 
dilakukan. 

Keputusan investasi yang dilakukan investor adalah bagaimana membuat 
pilihan yang dapat dilakukan pada sektor riil atau sektor jasa. Kinerja investasi bagi 

pemerintah sangat penting untuk meningkatkan produk domestik bruto (Gross 
National Product) yang diukur dengan berbagai pendekatan yaitu pendekatan 
produksi, pendekatan pengeluaran pelaku ekonomi dan pendekatan pendapatan.  

Pendekatan pengeluaran diukur dengan pengeluaran masyarakat, pengeluaran 
pemerintah, investasi swasta dan selisih impor dan ekspor.  

Pertumbuhan merupakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan maka 
komitmen pemerintah dalam sistem kepemilikan perusahaan memerlukan 

partisipasi investor, manajer, pemangku kepentingan yang diukur dengan dengan 

menggunakan teori pertumbuhan endogen, secara meluas mempelajari dampak 
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