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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi 

perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan 

yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat 

diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan 

nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan 

pembangunan ekonomi. Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami 

pertumbuhan jika kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai 

pada masa sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-

faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Di samping itu, tenaga 

kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan 

meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka. 

Menurut kuncoro (2010) pengertian ekonomi pertumbuhan adalah 

ilmu yang mempelajari peningkatan produksi barang dan jasa secara 

nasional. Berbeda dengan ekonomi pertumbuhan, pengertian ekonomi 

pembangunan adalah ilmu yang mempelajari peningkatan produksi barang 
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dan jasa secara nasional dalam dimensi yang lebih luas dan memusatkan 

perhatian pada kualitas proses pembangunan. Jadi, pertumbuhan ekonomi 

merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak mencakup bagi proses 

pembangunan ekonomi (Rudy Badrudin, 2012) 

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), pengertian ekonomi 

pertumbuhan adalah ilmu yang mempelajari peningkatan produksi barang 

dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Peningkatana produksi 

barang dan jasa berkaitan dengan efisiensi, alokasi biaya minimum dari 

keterbatasan sumber daya, dan pertumbuhan optimal dari sumbr daya 

(Rudy Badrudin, 2012) 

Menurut Walt Whitman Rostow (Arsyad, 2004:47), proses 

pembangunan ekonomi dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu: 

a. Masyarakat Tradisional 

Menurut Rostow, yang dimaksudkan dengan masyarakat 

tradisional adalah masyarakat yang fungsi produksinya terbatas 

yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif 

yang didasarkan pada ilmu dan teknologi pra-Newton dan cara 

hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-

nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut masih 

turun temurun. 

b. Tahap Prasarat Tinggal Landas 

Suatu masa transisi dimana masyarakat mempersiapkan dirinya 

untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatannya sendiri. 
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Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan 

ekonomi akan terjadi secara otomatis. 

c. Tahap Tinggal Landas 

Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam 

masyarakat seperti revolusi polotik, terciptanya kemajua yang 

pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. 

d. Tahap Menuju Kedewasaan 

Masa dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan 

teknologi moderen pada hambpir semua kegiatan produksi. 

e. Tahap Konsumsi Tinggi 

Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan 

pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan 

kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada maslah produksi. 

Kota Surakarta merupakan salah satu pemerintah daerah tingkat II 

yang ada di Jawa Tengah. Kota Surakarta di bagian selatan dibatasi oleh 

Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. Bagian timur dibatasi oleh 

Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Bagian utara dibatasi 

oleh Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar dan sebelah barat 

dibatasi oleh Kabupaten Karanganyar. 

Prospek pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan 

Surakarta pada tahun 2013 diperkirakan meningkat menjadi 4,9 – 5,4% 

dibanding tahun sebelumnya yang menunjukkan proyeksi 4,8 – 5,3 persen. 

Namun ada beberapa yang perlu dicermati. Dominasi konsumsi, jika tidak 
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diiringi dengan peningkatan investasi hanya akan berpengaruh terbatas 

terhadap penciptaan nilai tambah perekonomian karena tidak ada 

peningkatan kapasitas produksi. 

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

“ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INFLASI DAN 

PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN 

EKONOMI DI KOTA SURAKARTA TAHUN 1991-2011” 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka  

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Surakarta ? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kota Surakarta ? 

3. Bagaimana pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta ? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan yang 

akan dicapai dari peneliti ini adalah : 

1. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh jumlah penduduk terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. 

2. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. 
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3. Untuk menganalisis seberapa jauh pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan untuk merumuskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta, sehingga 

dapat diambil kebijakan yang tepat untuk mendorong peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. 

2. Menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai 

pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. 

E. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 

dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. 

2. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini akan dipergunakan alat analisis Error 

Corection Model (ECM) Model koreksi kesalahan mampu meliputi 

banyak variabel dalam menganalisis banyak fenomena ekonomi 

jangka panjang serta mengkaji konsistensi model empiris dengan 

teori ekonomi. Model koreksi kesalahan mengansumsikan 

keberadaan suatu hubungan equilibrium jangka panjang antara dua 
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atau lebih variabel ekonomi. Dalam jangka pendek tentu saja yang 

terjadi adalah disequilibrium. 

 Untuk menguji persamaan regresi dari model diatas 

beberapa cara pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Uji Asumsi Klasik 

1) Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi Ut 

tidak konstan atau berubah-ubah seiring dengan 

berubahnya nilai variabel independen (Gujarati, 

2002). Di sini akan digunakan uji White untuk 

melacak keberadaan heterokedastisitas. 

2) Autokorelasi 

Autokorelasi dapat diidentifikasi sebagai 

korelasi antara anggota serangkaian observas. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch 

Godfrey. 

3) Uji Normalitas Residual 

Asumsi normalitas gangguan Ut adalah 

penting sekali mengingat uji validitas pengaruh 

variabel independen baik secara serempak (uji F) 

maupun sendiri-sendiri (uji t) dan estimasi nilai 

variabel dependen mensyaratkan hal ini. Apabila 

asumsi ini tidak terpenuhi, maka kedua uji ini dan 
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estimasi nilai variabel dependen adalah tidak valid 

untuk sampel kecil atau tertentu (Gujarati, 

2002:143). Uji normalitas Ut yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Jarque Bera.  

4) Uji Spesifikasi Model (Uji Ramsey- Reset) 

Uji spesifikasi model pada dasarnya 

digunakan untuk asumsi (CLRM) tentang linearitas 

model, sehingga sering disebut uji linearitas model. 

Pada penelitian ini digunakan uji Ramsey-Reset 

yang terkenal dengan sebutan uji kesalahan 

spesifikasi umum. 

b. Uji Statistik 

1) Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui berarti 

tidaknya suatu variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai t dari 

parameter yang diestimasi signifikan dibanding 

dengan nilai t tabel, maka variabel tersebut secara 

statistik berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Uji F 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel independen secara keseluruhan 

signifikan secara statistik dalam mempengaruhi 
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variabel dependen. Apabila nilai f hitung lebih besar 

daripada F tabel, maka variabel-variabel independen 

secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3) R2 

Nilai R2 menunjukkan besarnya variasi 

variabel-variabel independen dalam mempengaruhi 

variabel dependen. Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 

1. Semakin besar nilai R2 berarti semakin besar 

variasi veriabel dependen yang dapat dijelaskan 

oleh variasi variabel-variabel independen. 

Sebaliknya, semakin kecil nilai R2 berarti semakin 

kecil variasi variabel-variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen. 

 

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 dari teorisyik yang 

terdapat pula usulan penelitian dan memuat materi-materi 
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yang disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis yang 

dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik 

permasalahan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat identifikasi variabel-variabel 

penelitian, definisi operasional, dan pengukuran variabel, 

subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis 

data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum hasil 

penelitian, pengujian asumsidan hasil pengujian hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari serangkaian 

pembahasan skripsi dalam bab IV serta saran-saran yang 

perlu disampaikan. 

 


