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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang paling sering dihubungkan dengan 

pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tepat diukur dengan 

menggunakan pertumbuhan pendapatan per kapita menuntut adanya kenaikan 

produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Produk domestik bruto (PDB) 

itu sangat ditentukan oleh digunakannya faktor produksi tenaga kerja, kapital, 

barang sumber daya alam, tingkat teknologi, dan kondisi sosial dalam negara 

yang bersangkutan. Pada umumnya terdapat hubungan positif antara jumlah dan 

kualitas faktor-faktor produksi itu dan PDB. Jadi semakin banyak digunakan 

alat kapital, tenaga kerja, barang sumber daya alam, tingkat teknologi yang 

canggih dan kondisi sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi, maka akan 

semakin tinggi tingkat PDB pendapatan suatu negara. Namun indikator yang 

digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah adalah 

dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga 

konstan (Suparmoko, 2013). 

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat 

dijadikan tolok ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, 

meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan 

ekonomi masih bersifat umum dan belum mencerminkan kemampuan 

masyarakat secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa 

dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 
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daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Jawa 

Tengah yang dikategorikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah 

ternyata memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Laju pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini mengalami 

kenaikan dan penurunan.  

 

Grafik 1-1 

Laju Pertumbuhan  PDHK  2010 di Provinsi Jawa Tengah (%) tahun 2019-2020 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, data diolah 

 

 Dari Grafik 1-1 dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2019-2020 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2019 

mencapai 5,4%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat 

drastis mecapai -2,65%. Peningkatan dan penurunan ini memberikan dampak baik 

maupun buruk di Provinsi Jawa Tengah. 

 Pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan dan penurunan, 

pemerintah Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tersebut  memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila kegiatan ekonomi 

terus bertumbuh. Salah satu cara untuk memicu kegiatan ekonomi adalah melalui 
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belanja pemerintah. Belanja pemerintah berkaitan erat dengan pertumbuhan 

ekonomi karena belanja pemerintah merupakan komponen penyusun Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Anggaran dari pemerintah diharapkan akan 

menciptakan multiplier effect pada sektor-sektor ekonomi lainnya. Multiplier 

effect pengeluaran pemerintah ini akan semakin besar jika asumsi belanja 

pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi (Kemenkeu, 

2014). Realisasi belanja pemerintah di Jawa Tengah menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan dan penurunan belanja pada periode 2019-2020. 

 

Grafik 1-2 

Realisasi Belanja Pemerintah di Jawa Tengah Tahun 2019-2020 (milyar rupiah) 

Sumber: Kemenkeu Jawa Tengah, data diolah 

Dilihat dari Grafik 1-2 dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah 

di Jawa Tengah tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. 

Realisasi belanja pemerintah tertinggi pada tahun 2019, kemungkinan besar di 

tahun 2019 belanja pemerintah mengalami peningkatan untuk penanganan 

pandemi covid19. 

Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih 

sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak 
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swasta. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat 

kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik 

bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. 

Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu 

perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah. 

Tabel 1-1 

Perkembangan Investasi Swasta di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Jumlah 

Proyek 

PMDN 

Nilai Investasi PMDN 

(juta rupiah) 

Jumlah 

Proyek 

PMA 

Nilai Investasi PMA 

(juta rupiah) 

2019 3.799 18.654.680,80 1.983 2.723.240,20 

2020 8.823 30.606.131,20 2.889 1.363.635,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, data diolah 

Dari Tabel 1-1 terlihat bahwa pada tahun 2019 nilai investasi PMDN di 

Jawa Tengah mengalami penurunan, akan tetapi mengalami peningkatan nilai 

investasi PMA. Sedangkan di tahun 2020 nilai investasi PMDN mengalami 

peningkatan, namun nilai investasi PMA mengalami penurunan.  

Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi 

daerah adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat 

akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih 

besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih 

cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang 

kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing. Untuk 

mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas disamping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja. 
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Grafik 1-3 

Jumlah Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah 

  Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah 

 

  Pembangunan daerah diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru 

yang sesuai dengan kemampuan daerah untuk menyerap tenaga kerja lokal 

untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari 

Grafik 1-3 terlihat bahwa jumlah tenaga kerja selama 2 tahun cenderung 

fluktuatif dimana jumlah tenaga kerja tertinggi yaitu pada tahun 2019 sejumlah 

17.602.917,00 juta jiwa. Namun pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja 

mengalami penurunan sebesar 17.536.935,00 juta jiwa. Berdasarkan hal 

tersebut maka perlu pemberdayaan sumber-sumber daya daerah agar mampu 

menyerap jumlah tenaga kerja di Jawa Tengah. 

  Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa tingkat investasi, tenaga kerja, 

pendapatan asli daerah dan realisasi belanja daerah mempunyai pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Apabila nilai dari masing-

masing variabel meningkat maka peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan 

ekonomi dalam hal ini adalah PDRB. Apabila terjadi penurunan dari variabel-

variabel tersebut penurunan juga terjadi terhadap PDRB, dari fenomena tersebut 
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maka perlu adanya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini 

melatarbelakangi penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat 

Investasi, Tenaga Kerja, Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Belanja 

Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah”.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diuraikan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Jawa Tengah pada tahun 2019-2020? 

2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Jawa Tengah pada tahun 2019-2020? 

3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2019-2020? 

4. Bagaimana pengaruh realisasi belanja daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2019-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan uraian rumusan masalah tersebut, maka 

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh tingkat investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2019-2020. 

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2019-2020. 
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3. Untuk mengetahui berapa besar pendapatan asli daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2019-2020. 

4. Untuk mengetahui berapa besar realisasi belanja daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2019-2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Dilihat dari tujuan penelitian, maka diharapkan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Teoritis  

Menambah pengetahuan dan memberikan wawasan mengenai agar bisa 

memahami secara mendalam pengaruh tingkat investasi, tenaga kerja 

dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah. 

2. Praktis  

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh tingkat investasi, tenaga kerja dan pendapatan asli daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Selain itu, dapat 

digunakan sebagai masukan kepada pemerintah untuk pengambilan 

keputusan dalam kebijakan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi, literatur dan informasi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait pertumbuhan 

ekonomi. 
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E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi 

Data Panel dengan model ekonometrik (estimator) sebagai berikut: 

                                                          

di mana: 

GROWTH  = Pertumbuhan Ekonomi  

PMDN  = Penanaman Modal Dalam Negeri (Investasi dalan negeri) 

PMA   = Penanaman Modal Asing (Investasi luar negeri) 

TK   = Tenaga Kerja 

PAD   = Pendapatan Asli Daerah 

RBD   = Realisasi Belanja Daerah 

    = Error term (faktor kesalahan) 

 0   = Konstanta 

 1 ⋯  4  = Koefisien regresi variabel independen 

i   = Observasi ke i 

t   = tahun ke 

Dalam analisis regresi data panel terdapat beberapa metode yaitu 

pendekatan Common Effect Model (CEM), Random Effect Model (REM) dan 

Fixed Effect Model (FEM). 

E.2 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam 

bentuk time series dan cross section pada tahun 2019-2020. Data yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi, tingkat 

investasi, tenaga kerja, pendapatan asli daerah dan realisasi belanja daerah 

perkabupaten di Jawa Tengah selama kurun waktu dua tahun dari tahun 2019-

2020. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Kemenkeu Provinsi Jawa Tengah. 

F. Sistematika Pendahuluan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas 

menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. Pendahuluan ditutup 

dengan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang tingkat investasi, 

tenaga kerja, pendapatan asli daerah dan realisasi belanja daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, hasil-hasil penelitian terdahulu terkait 

pertumbuhan ekonomi. Pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis langkah-langkah 

estimasi dan uji hipotesisinya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari 

pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif, yang 

berisi deskripsi perkembangan kondisi ekonomi terkait variabel dependen dan 
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variabel independen yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi 

model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatifnya. 

Penutup bab ini adalah interpretasi ekonomi, yakni uraian mengenai kondisi dan 

masalah ekonomi yang tersirat dalam interpretasi kuantitatif. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi 

model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas pembuat 

kebijakan ekonomi serta bagi penelitian yang selanjutnya.




