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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

merubah keadaan atau kondisi kehidupan kearah yang lebih baik.Untuk 

mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan bertahap di 

segala sektor maupun subsektor secara terencana dan terprogram. Salah satu 

cara mencapai keberhasilan pembangunan adalah dengan adanya 

pembangunan ekonomi. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah 

serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian 

pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan 

melalui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor 

sekunder dan tersier ( Widodo, 2006 ). 

Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan 

cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan 

pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang 

merata.Disamping tujuan pembangunan ekonomi untuk menaikan 

pendapatan nasional riil juga untuk meningkatkan 
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produktivitasnya.Umumnya proses di mana pendapatan per kapita suatu 

negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa 

jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak 

meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier,1995). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat 

penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang 

terjadi pada suatu negara. Dimana pertumbuhan ekonomi ini menunjukan 

sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan 

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya 

aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi 

untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan 

menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki 

oleh masyarakat.Masalah pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai 

masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode 

lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan 

meningkat. Kemampuan yang meningkat ini di sebabkan karena factor-

faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan 

kualitasnya.Sehingga dalam proses produksi terdapat tiga variabel untuk 

menghasilkan output total dalam suatu negara, yaitu : 1) sumber daya alam 

yang tersedia (masih diujudkan sebagai faktor produksi „tanah‟, 2) sumber 

daya manusia (jumlah penduduk), dan 3) stok barang capital yang ada 

(Hakim, 2006). 
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Krisis rupiah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 menjelma 

menjadi kerisis moneter yang pada akhirnya menjadikan krisis ekonomi 

terbesar yang pernah dialami oleh Indonesia, paling tidak selama Order 

Baru.Dikatakan terbesar, karena sudah mempengaruhi semua aspek 

ekonomi, politik, social masyarakat di dalam negeri.Depresiasi rupiah 

tersebut telah menciptakan suatu krisis ekonomi yang memiliki dampak 

serius terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut antara lain, 

inflasi tinggi, meningkatnya angka pengangguran, pelarian modal ke luar 

negeri, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar($), dan penurunan 

tingkat investasi dalam negeri.Dalam hal ini, kebijakan moneter menjadi 

perhatian serius dalam memulihkan kerisis ekonomi, terutama pada sektor 

keuangan.Oleh karena itu serangkaian kebijakan dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk mengatasi ketidakstabilan di sektor keuangan 

(Krisnamurthi, 2002). 

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi dalam wilayah tersebut.Dalam UU No.33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

menjelaskan pemberian kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan 

kemampuan pendapatannya yaitu dengan meluaskan jangkauan dari bagian 

pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat. 
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Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten 

GroboganTahun 1991-2012 

Tahun 
PDRB  atas dasar harga 
berlaku (jutaan rupian) 

Laju Pertumbuhan  
PDRB (%) 

1990 641539.77 20,43 

1991 619198.49 -3.48 

1992 791632.28 27.85 

1993 772531.33 -2.41 

1994 795596.82 2.99 

1995 878581.41 10.43 

1996 968404.58 10.22 

1997 1028802.1 6.24 

1998 1402362.53 36.31 

1999 1442564.11 2.87 

2000 1705015.22 18.19 

2001 2338187.55 37.14 

2002 2650175.51 13.34 

2003 2867131.96 8.19 

2004 3149111.13 9.83 

2005 3537914.15 12.35 

2006 4019497.49 13.61 

2007 4558277.12 13.40 

2008 5185205.33 13.75 

2009 5764639.16 11.17 

2010 6499594.27 12.75 

2011 7141461.62 9.88 

2012 8045458.09 12.66 

Sumber : BPS, diolah 

Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto 

Kabupaten Grobogan Tahun 1991-2012 di atas cenderung mengalami 

fluktuatif. Hal tersebut bisa dilihat pada tahun 1991 pertumbuhannya 

mencapai – 3.48% dan ditahun berikutnya pada tahun 1992 perumbuhan 

justru naik hingga mencapai 27.85%. tidak lama kemudian ditahun 1993 

mengalami penurunan yang cukup besar hingga mencapai - 2.41%, yang 

disebabkan adanya transformasi struktur ekonomi di Indonesiadan 
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berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan.keadaan 

tersebut tidak lama, ditahun 1994-1996 mengalami kenaikan yang cukup 

stabil sebesar 10.22%. Namun pada ditahun 1997 pertumbuhan kembali 

mengalami penurunan sebesar 6.24%, itu disebabkan karena adanya krisis 

ekonomi yag dialami oleh Indonesia sehingga berdampak pada 

pertumbuhan Kabupaten Grobogan. Di tahun1998 pertumbuhan mulai 

mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai 36.31% dan ditahun 

1999 justru mengalami penurunan kembali hingga 2.87%. Namun ditahun 

2000 hingga 2001 pertumbuhan kembali mengalami kenaikan yang cukup 

besar hingga mencapai 37.14%.Justru ditahun 2002 sampai 2004penurunan 

kembali terjadi hingga mencapai 9.83%.Pada tahun 2005 hingga 2008 

mengalami kenaikan yang cukup stabil.Namun pada tahun 2009 hingga 

2011 turun kembali mencapai 9.88%.Justru ditahun 2012 mengalami 

kenaikan kembali hingga mencapai 12.66%.(Badan Pusat Statistik, 2012) 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

membuat skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, 

Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Grobogan Tahun 1990-

2012”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah seberapa besar 

pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan 

Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Grobogan Tahun 1990-2012. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan 

Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten 

Grobogan Tahun 1990-2012. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan, dapat berguna sebagai bahan 

masukan maupun evaluasi pembangunan yang memudahkan pemerintah 

dalam menetapkan kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten 

Grobogan. 

2. Bagi peneliti, berguna untuk menambah pengetahun dan wawasan 

tentang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi penelitian berikutnya yang 

terkait. 
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E. Metode Penelitian 

1.  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakandalam penelitian ini adalah data sekunder 

dengan jenis data deret berkala (time series) dari tahun 1990-2012 yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga-lembaga yang 

berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dan 

sumber-sumber lainnya seperti jurnal dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. Data yang dibutuhkan adalahdata jumlah penduduk, tenaga 

kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten 

Grobogan. 

2. Model Analisis Data 

Model yang digunakan untuk menganalisis data adalah model 

ekonometrika dengan teknik analisis data time seriesyakni dengan 

menggunakan metode ordinary least squares (OLS). Metode analisis 

yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel terikat 

dan variabel bebasnya adalah dengan menggunakan model regresi 

berganda (multiple regression). Analisis regresi pada dasarnya 

merupakan studi yang menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara 

suatu peubah bebas (independent variable) dengan satu peubah tak bebas 

(dependent variable) dengan tujuan untuk mengestimasi atau 

meramalkan nilai peubah tak bebas didasarkan pada nilai peubah bebas 

yand diketahui (Gujarati, 1999) 
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Model regresi linier berganda dapatdiformulasikan sebagai berikut: 

LnY = β0+β1JPt+β2TKt+β3TPt+β4PPt+Ut 

Keterangan : 

LnY  :Pertumbuhan PDRB (Jutaan rupiah per tahun) 

JP  : Jumlah Penduduk (Jutaan jiwa per tahun) 

TK  : Tenaga Kerja (Jutaan Jiwa per tahun) 

TP  : Tingkat Pendidikan (Jutaan jiwa per tahun) 

PP  : Pengeluaran Pemerintah (Jutaan rupiah per tahun) 

β0  : Konstanta 

β1,β2,β3,β4 : Koefisien Regresi 

Ut  : Variabel Pengganggu 

Dalam menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik harus dilakukan dengan beberapa uji 

asumsi sebagai berikut : 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas terjadi karena adanya hubungan yang kuat atau 

sempurna sesama variabel independen dari suatu model estimasi. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastisitas terjadi jika varian faktor pengganggu tidak 

konstan sepanjang observasi. 

c. Uji Autokorelasi 
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Autokorelasi terjadi karena adanya observasi secara beruntun 

sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. 

d. Uji Normalitas  

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, data yang digunakan mempunyai distribusi normal atau 

tidak. 

e. Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model dikenal juga dengan uji linieritas model. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji Ramsey Risetatau yang 

dikenal dengan uji kesalahan spesifikasi umum. 

2. Uji Statistik  

a. Uji t 

Uji t dilakukan untuk mngetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (Uji R
2 
) 

Nilai koefisien determinasi R2 menunjukkan prosentase total 

variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen dalam model. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan 

dalam pemahaman skripsi, maka disusunlah sistematika penulisan dalam 

penelitian sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dikemukakan landasan teori yang digunakan 

sebagai bahan pendukung atau mendasari penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi : Objek penelitian, jenis dan 

sumber data, definisi operasional variabel, penurunan 

persamaan regresi linier berganda, metode analisis data, uji 

spesifikasi model, uji normalitas ut, uji kepenuhan asumsi 

klasik (uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, uji 

autokorelasi), uji faliditas pengaruh (uji t), uji F, koefisien 

determinasi (uji R
2
). 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data penelitian, 

analisis hasil penelitian, pengujian kriteria analisis, 

pengujian asumsi klasik, dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang simpulan dan saran hasil penelitian, yang 

merupakan sumbangan pemikiran penulis dari hasil analisis 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


