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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses perbaikan atau kemajuan dengan 

melakukan upaya ke arah perubahan yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud 

adalah mencakup seluruh sistem yang ada dalam suatu wilayah atau negara seperti 

sistem politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, 

kelembagaan dan budaya. 

Pembangunan ekonomi secara singkat diartikan sebagai peningkatan output 

per kapita dalam jangka panjang. Artinya ada tiga kata kunci dalam pembangunan 

ekonomi yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Teori pertumbuhan 

ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan output per kapita dalam jangka panjang, dan secara singkat faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 

faktor ekonomi dan non ekonomi. Dalam teori pertumbuhan klasik, pertumbuhan 

modal memiliki peran sentral dalam proses pertumbuhan output, di mana laju 

pertumbuhan output bergantung pada tingkat pertumbuhan modal. Menurut Adam 

Smith persediaan modal mempunyai dua pengaruh terhadap tingkat output total, 

pengaruh pertama adalah pengaruh langsung dimana pertambahan modal secara 

langsung akan mempengaruhi keluaran, semakin banyak input akan menghasilkan 

lebih banyak output. Kemudian pengaruh kedua adalah pengaruh tidak langsung 

modal terhadap output berupa peningkatan produktivitas perkapita atas 

kemungkinan derajat spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi, dimana 
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spesialisasi dan pembagian kerja mendorong peningkatan produktivitas (Reza dan 

Widodo 2013). 

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan provinsi biasanya di 

indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa 

Tengah tahun 2016-2020 pada Grafik 1.1. 

Grafik 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah tahun 2016-2020 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama 

periode 2016-2020 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,71% per tahun. 

Akan tetapi Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah cenderung menurun dan 

pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,65%. Kondisi ini 

disebabkan akibat wabah Covid-19 yang melanda, sehingga menyebabkan kondisi 

perekonomian tumbuh secara lambat. 
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Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu 

pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama 

pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi 

ketimpangan sosial ekonomi (BPS 2003). Dalam studi ini komponen yang penting 

menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan dimana analisis 

ini salah satunya untuk melihat hubungan antara pendidikan dengan pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi salah satunya 

dipengaruhi oleh pendidikan. Menurut Schweke (2004) pendidikan bukan saja akan 

melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan bisnis 

yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi 

pendidikan tidak saja bermanfaat bagi perorangan melainkan bermanfaat juga bagi 

pertumbuhan ekonomi, dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, 

pendidikan sangat berperan dalam pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah. 

Pendidikan bisa melahirkan generasi muda yang berkualitas dan bisa meningkatkan 

daya saing kerja. Melalui peningkatan ketrampilan dan tenaga kerja. Perkembangan 

Pendidikan di Jawa Tengah 2016-2020 dapat dilihat di tabel 1.1. 

Tabel 1. 1 Perkembangan Pendidikan di Jawa Tengah 2016-2020 (tahun) 

 

Tahun Rata-rata Lama Sekolah 

2016 7,15 

2017 7,27 

2018 7,35 

2019 7,53 

2020 7,69 

 Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah. 
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 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa, rata rata lama sekolah Provinsi di 

Jawa Tengah adalah 7  tahun. Pada tahun 2016 Pendidikan rata-rata lama sekolah 

7,15 tahun, pada tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 

7,27 tahun, 7,35 tahun, 7,53 tahun dan 7,69 tahun. Hal ini menunjukan hal yang 

baik bagi Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah karena semakin membaiknya 

pendidikan dari tahun ke tahun. 

Menurut (UNDP 2013) Pembangunan manusia ialah proses memperluas 

pilihan-pilihan penduduk (a process enlarging people’s choices), dan tiga pilihan 

utama yang dianggap paling penting, yaitu diantaranya adalah panjang umur dan 

sehat (longevity), berpendidikan/berpengetahuan (knowledge), dan akses ke sumber 

daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak (living standard). IPM dalam 

pembangunan nasional merupakan faktor yang menentukan laju pertumbuhan 

perekonomian. Perkembangan kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa 

Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 1.2. 

Tabel 1. 2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 

tahun 2016-2020 

 

Tahun Indeks Pembangunan Manusia Keterangan IPM 

2016 69,98 Sedang 

2017 70,52 Tinggi 

2018 71,12 Tinggi 

2019 71,13 Tinggi 

2020 71,14 Tinggi 

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah. 

 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

Provinsi Jawa Tengah meningkat dan membaik dari tahun ke tahun. Indeks pada 

tahun 2016 sebesar 69,98 dikelompokan IPM sedang yaitu berkisar 60 ≤ IPM ≤ 70, 

sedangkan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 70,52, 71,12, 71,13, 
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71,14 termasuk dalam kelompok IPM yang tinggi yaitu berkisar 70 ≤ IPM ≤ 80. 

Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Jawa 

Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan itu adalah hal yang baik 

untuk Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah. 

Populasi suatu daerah adalah jumlah total semua individu yang hidup dalam 

suatu titik waktu yang sangat teliti. Populasi suatu negara adalah jumlah 

penduduknya dan pada semua hal diperhitungkan perbedaan kuantitas dan 

kualitasnya sangat dekat dengan angka. Dengan demikian populasi dapat dianggap 

sebagai label agregat manusia Di sisi lain, banyak negara berkembang mengalami 

pertumbuhan penduduk yang pesat yang juga mempengaruhi kinerja ekonominya. 

Konsekuensi hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi 

telah diakui oleh para ahli ekonomi pembangunan. Penambahan penduduk 

merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai 

unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk, jika jumlah penduduk 

meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat. Perkembangan 

Jumlah Penduduk di Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik 1.2. 
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Grafik 1. 2 Perkembangan Jumlah Penduduk di Jawa Tengah tahun 2016-

2020 (jiwa) 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 

B. Perumusan Masalah 

Provinsi Jawa Tengah merupakan kota yang berkembang, dimana provinsi 

tersebut mempunyai kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Dengan kepadatan 

yang cukup tinggi ini berdampak pada masalah-masalah sosial seperti perumahan, 

pendidikan, kesehatan, angkutan kerja / transportasi dan lain sebagainya. Saat ini 

Jawa Tengah telah berkembang menjadi provinsi besar yang mempunyai fungsi 

ganda yaitu sebagai provinsi pusat perdagangan, pariwisata, budaya, dan olahraga. 

Provinsi Jawa Tengah diharapkan sebagai pintu gerbang pariwisata internasional 

Jawa Tengah, untuk melengkapi fungsi-fungsi lainnya. Adapun permasalahan 

penduduk yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah cukup banyak. Disamping jumlah 
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tinggi, tingkat pendidikan yang tidak merata dan Indeks Pembangunan Manusia 

yang masih kurang sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah? 

2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah? 

3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

Hasil penjelasan rumusan masalah yang ingin dicari maka tujuannya adalah: 

1. Mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah. 

2. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 

3. Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Menjadi bahan  masukan  bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau 

pun provinsi lainnya dalam menyusun perencanaan pembangunan 

terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang erat hubungannya dengan masalah dan variabel-variabel 

yang dipakai dalam penelitian ini. 
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2. Menjadi bahan referensi bagi penelitian lain demi pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Model penelitian ini berfokus pada untuk menganalisis pengaruh 

Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk dalam 

menjelaskan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Dalam model penelitian ini 

menggunakan 3 variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel 

independen yang digunakan adalah Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan Jumlah Penduduk dan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi. 

Seperti telah disebut di muka, arah dan besarnya pengaruh IPM, Pendidikan 

dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, 

diestimasi dengan analisis Regresi Data Panel, yang formulasi model ekonometrik 

atau model estimatornya adalah sebagai berikut: 

log𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡=𝛽0+ 𝛽1𝑇𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑃𝑀𝑖𝑡+ 𝛽3𝑙𝑜𝑔𝐽𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡       

PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah) 

TP  = Tingkat Pendidikan (tahun) 

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 
JP = Jumlah Penduduk (jiwa) 

𝛽0 = Konstanta 

𝛽1 ⋯ 𝛽3 = Koefisien regresi variabel independen 

i = Kabupaten/Kota ke i Provinsi Jawa Tengah (35 Kabupaten/Kota) 

t = Tahun ke t (2016-2020) 

𝜀 = Error Term 

 

E.2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan  dalam  penelitian ini adalah data sekunder berupa data 

panel dengan rentang waktu 5 tahun terakhir yaitu 2016-2020 di Provinsi Jawa 
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Tengah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa 

sumber terkait, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Provinsi (Bappeda). 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar  belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan 

sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai dengan topik skripsi. Bab ini 

juga menjelaskan kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian, definisi operasional, metode analisis data, dan estimasi model 

regresi. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum penelitian, analisis data, dan 

pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan dan saran yang dapat diambil 

dari penelitian yang dilakukan. 
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DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


