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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi menjadi suatu hal 

sangat sentral sekali untuk dibicarakan karena hal tersebut berhadapan 

langsung dengan kesejahteraan masyarakat. dimasa lampau tanah dan sumber 

daya alam diyakini sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan meskipun tanpa sebuah perekonomian modern. Namun pada 

abad sekarang, perhatian utama mulai bergeser dari upaya penguasaan sumber 

daya terbatas melalui kekuatan dan penaklukan menjadi upaya penciptaan 

kemungkinan kemakmuran dalam sebuah sistem perekonomian modern. 

Akhirnya, upaya penciptaan kesejahteraan menjadi penting untuk diperhatikan 

dan diperjuangkan. 

Pertumbuhan ekonomi yang diindikasikan sebagai pendapatan 

perkapita diyakini mendorong kemakmuran ekonomi yang lebih besar. Tentu 

saja kesejahteraan ekonomi tidak persis sama dengan pendapatan perkapita 

sebagaimana telah diyakini bahwa sitem perkonomian dengan tingginya 

pendapatan per kapita tidaklah selalu menjamin kesejahteraan  bagi semua jika 

distribusi pendapatan sangat timpang antar daerah maupun antar penduduk 

(Karmaji,2012:102). 

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat 

dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur. (1) 
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Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-

menerus yang didalamnya telah mengadung unsur-unsur kekuatan sendiri 

untuk investari baru; (2) Usaha meningkatkan pendapatan per kapita; (3). 

Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang 

(Suryana, 2000:3).  

Peningkatan kesejahteraan secara umum akan meningkatkan kualitas 

kehidupan bagi semua pihak untuk mampu berkontribusi terhadap 

perekonomian yang dibangun. Secara empiris juga terkait dengan semakin 

tingginya standar hidup dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. 

Disinilah pentingnya pertumbuhan ekonomi baik di berbagai tingkatan karena 

menyangkut kesejahteraan seutuhnya. Karena tanpa pertumbuhan ekonomi, 

maka ekonomi akan berjalan ditempat/stagnasi, yang akan membuat sebuah 

Negara, wilayah atau daerah tidak lagi mampu memberikan kesejahteraan 

yang layak bagi warganya. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu 

lapangan perkerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004:110).  

Pentingnya kerjasama menjadi hal penting dalam melakukan 

pembangunan tanpa mengecualikan satu komponen pun karena menjadi satu 

kesatuan yang akan menbentuk terciptanya perkonomian yang diharapkan 

yakni pertumbuhan ekonomi daerah yang nantinya membawa peningkatan 
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derajat hidup dan  kesejahteraan yang ada di daerah tersebut. Dalam rangka 

meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan umat manusia, studi tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masih saja 

merupakan tantangan besar dan tiada akan pernah berakhir 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Agregat Kabupaten Klaten tahun 2005-2011 

Tahun PDRB Berlaku 
(juta Rp) 

Pertumbuhan 
(%) 

PDRB Konstan 
(juta Rp) 

Pertumbuhan 
(%) 

2005 6.520.828,29 19,08% 4.158.205,16 4,59% 
2006 7.504.499,43 15,09% 4.253.788,00 2,30% 
2007 8.349.253,36 11,26% 4.394.688,02 3,31% 
2008 9.491.601,49 13,68% 4.567.200,96 3,93% 
2009 10.358.526,02 9,13% 4.761.018,67 4,24% 
2010 11.272.386,97 8,82% 4.843.247,28 1,73% 
2011 12.186.800,75 8,11% 4.938.050,65 1,96% 

   Sumber: PDRB Kabupaten Klaten tahun 2012  

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat berdasar nilai absolut PDRB dari tahun 

2005-2011 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan mengalami 

peningkatan. PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2005 mencapai Rp. 

6.520.828,29 juta terus mengalami kenaikan yang pada tahun 2011 mencapai 

angka Rp. 12.186.800,75 Juta hampir mencapai dua klai lipat ketimbang tahun 

2005. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2005 mencapai Rp. 

4.158.205,16 juta terus mengalami kenaikan yang pada tahun 2011 mencapai 

angka Rp. 4.938.050,65. Kenaikan ini menjadi parameter sederhana yang akan 

menggambarkan kesejahteraan masyarakat di kabuptaen klaten.  
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Tabel 1.2 
Perbandingan PDRB Jawa Tengah dan Eks karesidenan Surakarta  

tahun 2011 
Rincian Berlaku (juta) Konstan 2000 (juta) 
Jawa tengah 498,614,636.36 198,226,349.47 
Klaten 12,186,800.75 4,938,050.65 
Sukoharjo 11,004,550.24 5,206,687.70 
Surakarta 10,979,021.19 5,411,912.32 
Karanganyar 10,294,905.32 5,752,064.99 
Boyolali 9,028,405.91 4,472,217.00 
Wonogiri 9,028,405.91 3,134,182.28 
Sragen 7,579,678.26 3,270,052.52 

Sumber: PDRB Kabupaten Klaten tahun 2012 
 

Perkembangan PDRB Kabupaten Klaten dibandingkan dengan Eks 

Karesidenan Surakarta pada tahun 2011 berdasarkan harga berlaku secara 

angka lebih tinggi dibanding dengan kabupaten/ kota lainnya. Sebaliknya 

berdasarkan harga konstan malah dibawah kabupaten/kota lainya lainnya.  

 
Gambar 1.1  

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten 

 

Sumber: PDRB Kabupaten Klaten tahun 2012 
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Berdasarkan Gambar 1.1 pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan 

linear dengan nilai absolutnya dimana bisa kita lihat tren pertumbuhan 

ekonomi baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Pertumbuhan 

harga berlaku tahun 2005 mencapai 19,08 persen terus mengalami penurunan 

sampai tahun 2007 yang mencapai 11,26 persen. Pada tahun 2008 mengalami 

peningkatan kembali yang mencapai angka 13,68 persen dan tahun 

selanjutnya terus mengalami penurunan tingkat pertumbuhan yang pada 

tahuan 2011 mencapai angka 8,11 persen. Adapun pertumbuhan berdasarkan 

harga konstan  pada tahun 2005 mencapai 4,59 persen, mengalami penurunan 

pada tahun 2006 mencapai 2,30 persen. pada tahun selanjutnya pertumbuahn 

berdasar harga konstan terus mengalami kenaikan dan penurunan yang pada 

2011 mengalami kenaikan yang mencapai angka 1,96 persen. Dari paparan 

tersebut di atas, cukup menarik untuk diteliti dan di amati karena berkaitan 

dengan kesejahteraan masyarakat yang tiada berakhir pembahasannya. maka 

penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang mengambil 

judul: “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi di Kabupaten Klaten Tahun 1985-2010 

 

B. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukan di atas 

penulis merumuskan permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten, yang meliputi:  
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1. Bagaimana pengaruh variabel pendapan asli daerah, pengeluaran 

pemerintah, jumlah penduduk, dan inflasi dalam jangka pendek terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 1985-2010? 

2. Bagaimana pengaruh variabel pendapan asli daerah, pengeluaran 

pemerintah, jumlah penduduk, dan inflasi dalam jangka panjang terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 1985-2010?  

3. Apakah variabel pendapan asli daerah, pengeluaran pemerintah, jumlah 

penduduk, dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Klaten tahun 1985-2010? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, 

meliputi:  

1. Mengetahui pengaruh variabel pendapan asli daerah, pengeluaran 

pemerintah, jumlah penduduk, dan inflasi dalam jangka pendek terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 1985-2010 

2. Mengetahui pengaruh variabel pendapan asli daerah, pengeluaran 

pemerintah, jumlah penduduk, dan inflasi dalam jangka jangka panjang 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 1985-2010. 

3. Mengetahui variabel pendapan asli daerah, pengeluaran pemerintah, 

jumlah penduduk, dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 1985-2010. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan dalam usaha meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Klaten. 

2. Bagi BAPPEDA Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan ekonomi dan 

Pertumbuhan Ekonomi daerah Kabupaten Klaten 

3. Bagi akademisi sebagai bahan referensi penelitian di masa yang akan 

datang yang terkait dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi daerah.  

E. METODE PENELITIAN 

1. Objek Penelitian 

Daerah yang dijadikan objek penelitian yaitu  Kabupaten Klaten, 

Propinsi Jawa Tengah, dan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 1985 -2010.  

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder 

yang diperoleh dari literatur/ buku/dari sumber lainnya yang terkait dengan 

penelitian ini seperti data yang bersumber dari laporan dan publiasi Badan 

Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan yaitu data times series selama 

kurun waktu 1985-2010. Adapun data yang digunakan meliputi data 
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produk domestik regional brotu (PDRB), pendaptan asli daerah (PAD), 

pengeluran pemerintah (G), jumlah penduduk (JP) dan inflasi (INF).  

3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Berlaku  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 

adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari 

seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (region) dalam jangka 

waktu satu tahun yang dihitung berdasarkan harga berlaku pada tahun 

yang bersangkutan. Pengukuran variabel ini adalah dalam satuan juta 

rupiah per tahun 

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Variabel pendapatan asli daerah dinyatakan 

dalam satuan ribuan rupiah per tahun. 

c. Pengeluran Pemerintah (G) 

Pengeluaran pemerintah yaitu akumulasi realisasi belanja daerah 

dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang meliputi 

belanja rutin dan pembangunan, atau belanja langsung dan tidak 

langsung di Kabupaten Klaten dengan satuan ribuan rupiah pertahun. 
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d. Jumlah Penduduk (JP) 

Jumlah Penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat 

tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan tercatat secara 

sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah Kabupaten Klaten. 

Variabel jumlah penduduk dinyatakan dalam satuan jiwa pertahun. 

e. Inflasi (INF) 

Inflasi adalah suatu keadaan dimana kenaikan harga-harga umum dan 

berlangsung secara terus menerus. Adapun inflasi yang digunakan 

gabungan inflasi Surakarta dan inflasi klaten dimana periode 1985-

1999 menggunakan inflasi wilayah kota Surakarta dan tahun 2000-

2010 menggunakan inflasi Kabupaten Klaten, penggabungan ini 

dikarenakan inflasi Kabupaten Klaten di tahun tersebut belum 

terpublikasikan dan agar lebih objektif maka digunakan inflasi kota 

surakarta karena Kabupaten Klaten secara georafis masih berdekatan 

dengan kota surakarta dan juga masih masuk dalam wilayah eks 

karesiden Surakarta dalam satuan persen per tahun. 

4. Metode analisis data 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan 

menggunakan model Error Correction Model (ECM), dengan formulasi 

jangka panjang sebagai berikut: 

PDRBt* = 0+1PADt+2Gt+3JPt+4INFt +Ut 

 

 



10 
 

 Adapun formulasi jangka pendek sebagai berikut 

∆PDRBt = 0+1∆PADt+2∆Gt+3∆JPt+4∆INFt +5PADt-1+6Gt-1+7 JPt-

1+8INFt-1+9 ECT+Ut 

Dimana:  

ECT : PADt-1+Gt-1+JPt-1+INFt-1 -PDRBt-1 

0=0 

Koefisien Jangka Pendek 

1=α1; 2=α2; 3=α3; 4=α4 

Koefisien Jangka Panjang 

5=-(1-1) 

6=-(1-2) 

7=-(1-3) 

8=-(1-4) 

Koefisien penyesuaian 

9= 

atau  = koefisien ECT (dalam persamaan) 

Ut = variabel pengganggu 

Sementara itu  adalah parameter penyesuaian, yang menjelaskan 

mekanisme koreksi kesalahan.  Nilai  adalah berkisar antar 0 dan 1, yang 

menunjukkan bahwa hanya sebagian saja dari disequilibrium masa lalu 

dikoreksi pada masa sekarang. Untuk menguji persamaan regresi model di 

atas, maka digunakan beberapa cara pengujian yang harus dilakukan 

sebagai berikut: 
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a) Uji Stasioneritas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data stasioner dapat 

langsung diestimasi, atau tidak stasioner karena mengandung unsur 

trend (random walk) yang perlu dilakukan penanganan tertentu yaitu 

dengan jalan mendifferensing. Jika sebagaimana umumnya data tidak 

stasioner, maka beberapa kali diproses differencing harus dilakukan 

sehingga tercapai data yang stasioner. jika tidak stasioner maka 

dilakukan uji kointegrasi. 

b) Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi adalah uji yang bertujuan mendeteksi adanya 

stasioner bersama beberapa variabel yang secara individu mungkin 

tidak stasioner. Stasioner secara bersama-sama dapat dilihat dari 

stasioneritas error-nya.  

c) Pengujian Asumsi Klasik  

1) Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana satu atau 

lebih variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya, 

atau dengan kata lain suatu variabel bebas merupakan fungsi 

linear dari variabel bebas lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya 

masalah multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan metode 

klien.  
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2) Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas adalah kondisi dimana variabel 

pengganggu tidak mempunyai varian yang sama, untuk 

mendeteksi ada tidaknya masalah heterokedastisitas dapat 

dilakukan menggerakkan metode uji White. 

3) Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu 

memiliki pengaruh terhadap nilai variabel masa kini, atau masa 

datang, untuk mendeteksinya keberadaan autokeorelasinya 

menggunakan uji Breusgh–Godtrey. 

4) .Uji Normalitas 

Asumsi normalitas gangguan Ut adalah penting sekali 

mengingat uji validitas pengaruh variabel independen baik secara 

serempak (uji F) maupun sendiri-sendiri (uji t), untuk uji 

normalitas menggunakan uji Jarque berra.  

5) Uji Spesifikasi Model (Uji Ramsey-Reset) 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk 

menguji asumsi CLRM tentang linearitas model, pengujiannya 

menggunakan uji Romsey Reset. 
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d) Uji Kebaikan Model 

1) Uji validitas pengaruh (uji t) 

Uji statistik ini bertujuan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen secara dua sisi (two tail). 

2) Uji F (F Test) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang 

digunakan eksis atau tidak.  

3) Koefisien Adjusted R² 

Koefisien determinasi Adjusted R² adalah sebuah fungsi 

yang tidak pernah menurun dan jumlah variabel bebas yang 

terdapat dalam model regresi. Koofesien Adjusted R² dapat 

digunakan untuk menunjukan besarnya pengaruh variabel bebas 

secara serentak terhadap variabel terikat 

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN SKRIPSI 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini merupakan penjabaran teoristik yang terdapat 

pada usulan penelitian dan memuat materi-materi yang 

disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis seperti buku dan 
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penelitian terdahulu dalam jurnal yang dipakai sebagai bahan 

acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat identifikasi variabel-variabel penelitian, 

Definisi operasional, model penelitian, turunan penelitian, 

subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, 

pengujian asumsi dan hasil pengujian hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang Simpulan dari serangkaian 

pembahasan skripsi  yang menjawab rumusan permasalahan 

dan juga saran-saran untuk yang dianggap berkepentingan.  

 


