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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sasaran utama pembangunan ekonomi adalah bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sehingga menunjang 

kegiatan pembangunan dalam arti luas. Dan dalam prakteknya laju 

pertumbuhan ekonomi ditunjukkan angka besaran total yang menunjukkan 

prestasi suatu negara atau negeri (Dumairy, 1997). 

Pembangunan ekonomi adalah usaha- usaha untuk meningkatkan taraf 

hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya 

pendapatan riil perkapita, jadi tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk 

menaikan pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan produktifitas. 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu 

ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam 

maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka 

kehidupan ekonomi (sistem perekonomian serta sikap dari output itu sendiri). 

Sebenarnya masih ada faktor- faktor lain yang berpengaruh terhadap bantuan 

tinggi rendahnya pendapatan nasional. Faktor- faktor ini berhubungan satu 

sama lain. Hubungan ini tidak saja hanya terjadi pada suatu saat tetapi juga 

untuk suatu jangka waktu tertentu (Irawan dan  Suparmoko,1999). 

Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan 

istilah pertumbuhan ekonomi.  Menurut Scumpeter (dalam Jhingan, 2000), 
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pertumbuhan ekonomi adalah perubahan spontan dan terputus- putus dalam 

keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi 

keseimbangan yang ada sebelumnya, sedang pertumbuhan adalah perubahan 

jangka panjang secara perlahan dan mantap dan terjadi melalui kenaikan 

tabungan dan penduduk, Nyonya Hiicks (dalam Jhingan, 2000)  

mengemukakan, masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan 

sumber- sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati pengunaannya 

telah cukup dikenal, sedang masalah negara maju terkait dengan pertumbuhan, 

karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan dikembangkan 

samapi batas tertentu.  

Salah satu indikator yang sering dugunakan untuk melihat adanya 

gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara adalah produk domesti bruto 

(PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB) untuk daerah, karena 

didalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai 

oleh penduduk selama periode tertentu. produk domestik bruto (PDB) juga 

biasa digunaka untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu 

bangsa atau masyarakat. Indikator ini masih banyak kelemahanya terutama 

dalam mengukur tingkat kesejahteraan riil dan cara penghitungannya. Namun 

hingga saat ini belum di temukan sutu cara atau metode lain yang lebih akurat 

dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu bangsa atau masyarakat, dan 

lebih akurat dalam mengukur tingkat kesejahteraa suatu bangsa atau 

masyarakat, serta lebih dari itu tentang garis kemiskinan sebagai dasar kriteria 

dalam menentukan daerah miskin, berkembang atau maju. Oleh karena itulah 
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produk domestik bruto (PDB) atau produk domestik regional bruto (PDRB) 

hingga saat ini masih merupakan satu- satunya indikator yang diakui sebagai 

alat keperluan tersebut, terutama sebagai dasar didalam menganalisis masalah 

perekonomian suatu bangsa atau masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Periode tahun 2001-

2002, PDRB Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencapai kenaikan 3,75%, tahun 

2002 ke tahun 2003 mengalami peningkatan 1,45% sedangkan tahun 2003 

sampai 2004 mengalami peningkatan 2,33% dan ditahun 2004 sampai tahun 

2005 PDRB Daerah Khusus Ibukota Jakarta mencapai kenaikan sebesar 

6,15%. 

Inflasi merupakan suatu keadaan ekonomi dimana harga- harga barang 

secara umum meningkat  dalam waktu relatif lama. Bagi negara-negara 

berkembang inflasi merupakan masalah yang sangat penting disamping 

masalah-masalah pengangguran, memelihara kestabilan serta pertumbuhan 

ekonomi (Suparmoko,2000:263). Inflasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

dari tahun 2001 ke tahun 2002 mengalami penurunan 21,18%, tahun 2003 

mengalami kenaikan sebesar 36,34%, pada tahun 2004 turun sebesar 1,56%, 

sedangkan pada tahun 2005 mengalami peningkatan inflasi sebesar 173,59%. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin melakukan 

penelitian tentang “ANALISIS KAUSALITAS ANTARA PDRB DENGAN 

INFLASI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 1980-

2005” dengan mengunakan metode kausalitas Granger.   
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B.  Perumusan Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka pokok   

masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

”Bagaimana Pola Kausalitas antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

dengan Inflasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1980-2005”. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah ”untuk Menganalisis Hubungan Kausalitas 

antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Inflasi di Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1980-2005” 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari pene litian ini adalah  : 

1. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menetukan kebijakan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

2. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam menjaga kestabilan tingkat 

inflasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

3. Sebagai bahan masukan dan perbandingan untuk penelitian sejenis.  

E.  Metode Analisa Data 

Guna menganalisis hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dan Inflasi digunakan uji  Kausalitas Granger yang diformulasikan 

dengan bentuk regresi sebagai berikut (Utomo,2005:56):        



 5 

PDRBt = ?
?

m

j 1

ai PDRBt-1 + ?
?

m

j 1

 ßj INFt-j + U1t 

INFt        =       ?
?

m

j 1

?i INFt-1 + ?
?

m

j 1

dj PDRBt-j + U2t 

 
Keterangan : 

 
PDRBt      = Produk Domestik Regional Bruto 

INF              = Inflasi 

M               = Jumlah lag 
 
U1t, U2t    = Variabel pengganggu 
 
? , ? , ? , ?   = Koefisien regresi 

 
Diasumsikan bahwa gangguan Ut1 dan Ut2 tidak berkorelasi. Pada uji 

kausalitas Granger ada empat kemungkinan hasil  yang diperoleh dari 

regresi diatas :  

           m                      m 

1. Jika ? aj ?  0 dan ? dj = 0, maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel                                
j=1                   j=1 

PDRB terhadap variabel  Inflasi  

                     m    m 

2. Jika ? aj = 0 dan ? dj ?  0, maka terdapat kausalitas satu arah dari variabel                       
j=1                   j=1 

Inflasi terhadap variabel PDRB.   

                    m                       m 
3. Jika ? a j = 0 dan ? dj = 0, maka tidak terdapat kausalitas  antara variabel                         

j=1                    j=1 
PDRB terhadap variabel Inflasi atau diantara 

kedua variabel tersebut. 

                     m    m 

4. Jika ? aj ?  0 dan ? dj ?  0, maka terdapat kausalitas dua arah dari variabel                       
j=1                   j=1 

PDRB terhadap variabel Inflasi. 
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F.  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Dalam  bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Dalam  bab ini dikemukakan teori-teori yang relevan sesuai dengan 

topik penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam  ini membahas jenis dan sumber data, Definisi Operasional 

Variabel dan Metode ana lisis data yang meliputi Uji Stasioneritas, 

Uji Kointegrasi, serta Uji Kausalitas Granger 

BAB IV  ANALISIS DATA 

Dalam bab  ini mengupas tentang Deskripsi data dan Analisis data 

BAB V PENUTUP   

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.   

 

 

 

 

 




