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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, maka setiap Pemerintah Kabupaten / Kota 

sebagai daerah otonom dituntut untuk dapat mengembangkan dan 

mengoptimalkan semua potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah kewenangan daerah 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Berkaitan dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang 

diamanatkan dalam undang-undang tersebut, maka kecepatan dan optimalisasi 

pembangunan akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas sumber 

daya ekonomi (baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia). 

Keterbatasan dalam kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya manusia, 

baik secara kualitas maupun kuantitas, dapat menimbulkan kemunduran dalam 

dinamika pembangunan ekonomi daerah, serta ketidak leluasaan daerah untuk 

mengarahkan program dan kegiatan pembangunan ekonominya. 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah disertai dengan 

meningkatnya pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, pengeluaran 
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pemerintah, meningkatnya jumlah sektor pertanian, dan tingkat inflasi. dengan 

adanya pergerakan yang tinggi mampu mempengaruhi peningkatan mobilitas 

antar Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun antar desa. Disisi lain Negara 

yang sedang berkembang mampu menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi 

yang cukup tinggi, tetapi masih banyak permasalahan pembangunan yang 

belum terpecahkan, seperti; tingkat pengangguran yang tinggi, pembagian 

pendapatan tidak merata serta faktor-faktor lainnya. keadaan ini 

memprihatinkan, banyak ahli ekonomi pembangunan yang mulai 

mempertanyakan arti dari pembangunan itu sendiri. 

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2013 yang diukur berdasarkan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai 

5.826.079 juta rupiah. Ekonomi Jawa Tengah 2013 tumbuh meningkat 

dibanding tahun 2012 yakni sebesar 5.590.623 juta rupiah. Jika dilihat dari sisi 

produksi hampir seluruh lapangan usaha meningkat, terutama Lapangan 

Usaha Informasi. meski pertumbuhannya hanya sedikit, ini merupakan awal 

yang baik dalam dunia perekonomian di Jawa Tengah, karena dari tahun 

2012-2013 ekonomi Jawa Tengah mengalami perlambatan. 

Secara geografis Kabupaten-Kota Subosukowonosraten terletak di 

wilayah yang sangat berdekatan hal ini tidak langsung membuat 

perekonomian wilayah ini mempunyai keberhasilan yang sama dalam 

mewujudkan pembangunan. Karena setiap pemerintah mempunyai program 

sendiri yang berbeda, Begitu juga dengan potensi setiap wilayah yang dimiliki 

masing-masing tempat. Hal itu terlihat dari jumlah PDRB Kabupaten-Kota 
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Subosukowonosraten di setiap tahunnya mengindikasi adanya ketimpangan 

distribusi pembangunan antar daerah maupun wilayah. Kabupaten Klaten pada 

tahun 2013 memiliki keunggulan nilai PDRB dari pada kota lainnya. Yakni, 

sebesar 15.217.800,78 juta rupiah, disusul Kabupaten Sukoharjo sebesar 

13.760.306,62 juta rupiah, Lalu Kabupaten Surakarta sebesar 13.599.596,52 

juta rupiah, Kemudian Kabupten Karanganyar sebesar 12.857.290,06 juta 

rupiah, Kabupaten Boyolali sebesar 11.168.765,48 juta rupiah, Kabupaten 

Sragen sebesar 9.684.551,72 juta rupiah, dan yang terendah Kabupaten 

Wonogiri sebesar 8.815.332,93 juta rupiah. 

Tabel 1 

PDRB Menurut Lapangn Usaha Atas Dasar Harga Konstan  2000, 

Kabupaten Wonogiri (Jutaan rupiah) 

Tahun 2012-2013 

Lapangan Usaha 2012 2013 Rata – Rata 

Pertanian 1.609.574,83 1.654.880,58 1.632.228 

Pertambangan dan 

Penggalian 
28.412,26 30.891,65 29.651,96 

Indusri 

pengolahan 

161.188,35 171.557,07 166.372,7 

Listrik, Gas, dan 

Air bersih 
20.049,24 21.559,50 20.804,37 

Bangunan 157.012,08 168.168,03 162.590,1 

Perdagangan, 

Hotel, dan 

Lestoran 

438.043,80 457.547,10 447.795,5 

Pengangkutan dan 

Komunikasi 
306.989,43 327.393,78 317.191,6 

Keuangan, 

Persewaan, dan 

Jasa perusahaan 

148.858,77 159.376,74 154.117,8 

Jasa – jasa 454.960,83 478.673,96 466.817,4 

PDRB 3.325.089,59 3.470.048,41 3.397.569 

Sumber: Wonogirikab.bps.go.id  
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Disisi lain juga dapat dilihat (Tabel 1) bahwa kabupaten Wonogiri 

pada tahun 2012 -2013 mampu menunjukkan bahwa kabupaten ini mengalami 

pertumbuhan dari segi ekonomi, dimana pada tahun 2013 jumlah PDRB 

menurut harga konstan sebesar  3.470.048,41 juta rupiah memiliki keunggulan 

nilai dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3.325.089,59 Juta rupiah, 

kontribusi terbesar masih didominasi oleh pertanian, jasa-jasa dan 

perdagangan, hotel, restoran. 

Penerimaan yang diperoleh suatu wilayah berkaitan erat dengan 

kondisi daerah  KabupatenWonogiri itu sendiri, seperti Pendapatan Asli 

Daerah, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Sektor Pertanian, dan 

Inflasi adalah sebagian indikator ekonomi yang mempengaruhipeningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri. Oleh sebab itu penulis tertarik 

untuk membuat skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN 

WONOGIRI” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi 

pokok perumusanmasalahdalampenelitianiniadalah: 

Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Wonogiri? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Wonogiri. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :  

1. Diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi pembaca, tentang 

pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk (dependency ratio), 

Pengeluaran Pemerintah, Sektor Pertanian (Tanaman bahan makanan 

padi), dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Wonogiri. 

2. Diharapkan mampu mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

3. Sebagai masukan untuk Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya. 

4. Sebagai bahan perbandingan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi 

kalangan akademis dan peneliti dalam melakukan penelitian dengan topik 

yang sama. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series 

dengan kurun waktu 17 tahun yaitu dari tahun 1997-2013 yang meliputi: 
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data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri, Jumlah Penduduk 

(dependency ratio) daerah kabupaten Wonogiri, Pengeluaran Pemerintah 

daerah kabupaten Wonogiri, Sektor Pertanian (tanaman bahan makanan 

padi) daerah Kabupaten Wonogiri,dan Tingkat Inflasi daerah Kabupaten 

Wonogiri. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diambil dari badan 

atau instansi yang terkait, seperti data yang bersumber dariBadan Pusat 

Statistik (BPS), buku literatur, jurnal penelitian, dan studi pustaka lain 

yang mendukung teori ini. 

2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Variabel dependen (Variabel terikat) 

Pertumbuhan Ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi adalah jumlah balas jasa riil terhadap 

penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari 

pada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk menghitung 

tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan angka-angka 

pendapatan nasional, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau 

Produk Nasional Bruto (PNB). (Susanti,dkk 1994). 

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output 

perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses mengandung 

unsur dinamis merubah atau perkembangan. Penggunaan indikator 

pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu 
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misal satu dekade(satu tahun). Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur 

melalui indikator perkembangan PDB(GDP) atau PNB (GNP) dari 

tahun ketahun. (Prasetyo, 2011) 

b. Variabel independen (Variabel bebas) 

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini 

terdiri dari : 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran 

tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), 

pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan 

pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu 

pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. 

2. Kependudukan 

 Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah 

geografis selama enam bulan atau lebih atau mereka yang 

berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk 

menetap. Angka jumlah penduduk dapat dijumpai pada hasil 

sensus penduduk publikasi badan pusat statistik adapun untuh 

menghitung laju pertumbuhan penduduk biasanya didasarkan pada 

angka rata-rata selama periode tertentu. (Soebagiyo, 2013). 

3. Pengeluaran pemerintah 
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 Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan 

pemerintah. Apabila pemerintah menerapkan suatu kebijakan 

untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah 

mencerminkan biaya yang harus di keluarkan oleh pemerintah itu 

sendiri guna melaksanakan kebijakan tersebut. Peranan 

pemerintah ini dapat kita lihat dari semakin besarnya pengeluaran 

pemerintah dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional 

pengeluaran pemerintah dalam arti riil. 

 Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai 

sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai 

oleh pengeluaran pemerintah. Jadi, Semakin besar dan banyak 

kegiatan pemerintah maka semakin besar pula pengeluaran 

pemerintah yang bersangkuatan. (Suparmoko, 2000). 

4. Sektor Pertanian  

Pertanianadalah kegiatan pemanfaatan sumberdayahayati 

yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan 

baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola 

lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati 

yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai 

budidaya tanaman atau bercocok tanam (crop cultivation) serta 

pembesaran hewanternak (raising), meskipun cakupannya dapat 

pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam 

pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Budidaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan_ternak
http://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Enzim
http://id.wikipedia.org/wiki/Keju
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tempe,atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan 

atau eksploitasihutan (Arsyad, 2000) 

5. Inflasi 

Inflasi terjadi akibat dari adanya berbagai kendala atau 

kekakuan struktural (structural rigidities) yang menyebabkan 

penawaran dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak adanya 

responsif terhadap permintaan yang meningkat.(Bank Indonesia, 

2007). 

 

3. Metode dan alat Analisis  

a. Analisis regresi berganda 

Analisis regresi merupakan studi yang menjelaskan dan 

mengevaluasi hubungan antara beberapa variabel independen dengan 

satu variabel dependen yang bertujuan untuk meramalkan nilai 

variabel independen tersebut didasarkan pada beberapa nilai variabel 

dependen yang diketahui (Gujarati, 1999). 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat 

pengaruh beberapa variabelindependen yaitu Pendapatan Asli Daerah, 

Jumlah Penduduk(Dependency ratio), Pengeluaran Pemerintah, Sektor 

Pertanian, dan tingkat Inflasi. Metode ini digunakan karena terdapat 

data yang memiliki variabel yang luas(Multivariate) untuk mengetahui 

pengaruh peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Wonogiri. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tempe
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstraksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
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Untuk mengetahui baik tidaknya hubungan antara variabel  

dependen  dan independen dapat diukur dari koefisien korelasi 

(Coefficient Correlation) atau R, dan untuk melihat besarnya pengaruh 

variabel dependen terhadapvariabel independen dapat dilihat dari 

koefisien determinasi (Coefficient Of Determination) atau R
2
. Variabel 

Dummy adalah variabel yang menjelaskan ada atau tidak adanya 

kualitas dengan membentuk variabel buatan yang menganbil nilai 1 

atau 0 (Gujarati,1999). 

Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah 

penduduk (Dependency Ratio), Pengeluaran Pemerintah, Sektor 

Pertanian,  dan tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah 

kabupaten Wonogiri dapat diketahui dalam model penelitian ini.
 

Modifikasi dari penelitian Sinnathurai Vijayakumar (2013) 

dalam penelitian yang berjudul An empirical study on the nexus of 

poverty, GDP growth, dependency ratio and employment in developing 

countries.(journal of competitireness) dan penelitian oleh Amira 

Salhab dan Lasmini Soedjono (2011) dalam penelitian yang berjudul 

pengaruh inflasi,jumlah tenaga kerja,dan pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi Bali (JournalUniversitas Udayana). 

Di formulasikan hubungan serta fungsinya sebagai berikut : 

PDRBt = 0+1logPADt+2LogJPt+3LogPPt+4LogSPt+5 INFt+Ut 
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Keterangan: 

PDRB =  Pertumbuhan Ekonomi (satuan juta rupiah)  

0 =  Intercept atau konstanta. 

1,2,3,4,5 =  Koefisien regresi variabel  

Log PADt = Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri 

(Satuan juta rupiah) 

Log JPt = Jumlah penduduk didekati dependency 

ratiokabupaten Wonogiri (Satuan jutajiwa) 

Log PPt = Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri 

(Satuan juta rupiah) 

Log SPt = Sektor pertanian didekati tanaman bahan makanan 

padi kabupaten Wonogiri (satuan juta kwintal) 

INFt =  Inflasi kabupaten Wonogiri (satuan persen) 

Ut =  Variabel Pengganggu 

 

b. Penyusunan persamaan regresi 

 Adapun langkah-langkah yang harus di lakukan dalam prosedur ini 

yaitu sebagai berikut : 

1. Menghitung persamaan regresi variabel independen. 

2. Menghitung nilai-F statistik untuk setiap variabel independen, 

seakan-akan nilai tersebut merupakan regresi terahir yang di 

masukkan kedalam persamaan. 

3. Membandingkan nilai-Fstatistik terkecil, misalnya Fx, nilai-F terlihat 

nyata dari tabel, misal F0. 

a. Jika F0 lebih besar dari Fx, maka membuang pengubah Zx, yang 

menghasilkan Fx dari persamaan regresi dan menghitung kembali 

tanpa menyertakan  pengubah tersebut, kembali kelangkah 

sebelumnya. 

b. Mengambil persamaan regresi jika F0 lebih rendah di bandingkan 

dengan Fx (Gujarati, 1999) 
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c. Asumsi-Asumsi Regresi linear berganda 

Untuk mendapatkan garis regresi, metode OLS mengasumsikan 

keberadaan suatu model garis regresi linear klasik yang disebut CLRM 

(Classical Linier Regression Model) harus terpenuhi. (Ghozali, 2009). 

Adapun asumsi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Uji normalitas residual, Apabila nilai statistic Jarque Bera lebih 

besar  dari  pada X
2
 (α, 2)  maka distribusi Ut adalah  tidak  

normal). 

2. Uji Otokorelasi, Apabila X
2
lebihbesardari X

2
 (α, p) maka terdapat 

otokorelasi dalam  model (H0 :tidak ada masalah, otokorelasi 

ditolak). 

3. Uji heteroskedastisitas, Apabila X
2 

lebih besar dari X
2
 (α,df) maka 

terdapat heteroskedastisitas dalam model (H0: ditolak). Nilai df 

adalah banyaknya variabel independen dalam  regresi auxiliary. 

4. Uji multikolineritas, Apabila terdapat Rt
2 

> R
2 

berarti terdapat 

masalah  multikolinieritas. 

 

F. Sistimatika penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam 

memahami skripsi, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar belakang, Perumusan masalah, 

Tujuanpenelitian, Manfaatpenelitian, Metode penelitian, dan 

Sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori yang relevan sesuai dengan topik 

penelitian, meliputi:TeoriPertumbuhan Ekonomi, TeoriPendapatan 

Asli Daerah, TeoriJumlah Penduduk, Teori Pengeluaran 

Pemerintah, Teori Sektor Pertanian, Teori Inflasi dan Penelitian 

Terdahulusebagai bahan acuan, serta Hipotesis sebagai topik 

permasalahan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Definisi 

Operasional Variabel, Metode Analisis Data, dan Asumsi Regresi 

Linear Berganda. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Babini berisi Gambaran umumKabupatenWonogiri, 

Hasilpembahasan dan Interpretasi Ekonomi keterkaitan variabel 

berdasarkan model OLS ( Ordinary least square ) 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang perlu 

disampaikan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


