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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Termasuk dalam 

tujuan pembangunan ekonomi yaitu, upaya mewujudkan perekonomian yang 

mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak serta 

memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. 

Menurut akademisi ilmu ekonomi, secara tradisional pembangunan dipandang 

sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

indikator berhasilnya proses pembangunan ekonomi. Untuk dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan peran pemerintah, tingkat 

pendidikan, dan tenaga kerja. 

Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu Negara dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengancara 

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. Menurut Todaro (2006) pembangunan adalah merupakan suatu proses 

multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam stuktur 

sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional 
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termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan 

ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. 

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan yang tinggi 

merupakan sasaran utama bagi negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak lepas dari perkembangan 

masing-masing sektor atau subsektor yang ikut membentuk nilai tambah 

perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih 

meninggalkan permasalahan yang harus dihadapi didalam pembangunan suatu 

daerah. 

Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, karena mencakup dalam menyediakan kebutuhan publik dan 

pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. 

Peran ini tertuang dalam pengeluaran pemerintah yaitu Anggaran belanja 

pemerintah yang setiap tahun dilaporkan sebagai Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN. APBN dilaksanakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan kemampuan menghimpun 

pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian 

nasional yang berkelanjutan. Termasuk peran pemerintah dalam meningkatkan 

sumberdaya manusia (SDM) melalui kualitas pendidikan, kesehatan, dan 

perluasan kesempatan usaha atau lapangan pekerjaan.  

Disisi lain tingkat pendidikan diharapkan dapat melahirkan sumber 

daya manusia yang berkualitas agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai 

dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya. Pertumbuhan ekonomi 
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juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengangguran 

terdidik, karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan 

dapat membantu penciptaan lapangan kerja. 

Surakarta adalah salah satu kota di provinsi Jawa Tengah yang 

wilayahnya mencapai 44.05  dengan jumlah penduduk sebanyak 507.825 

jiwa pada akhir tahun 2013. Berdasarkan data jumlah penduduk akhir tahun 

2013, diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di kota Surakarta selama tahun 

2013 adalah sebesar 1,54 % (BPS kota Surakarta). 

PDRB terbesar ditunjukkan pada tahun 2013 yaitu tercatat mencapai 

13.599.596,52 juta.Sedangkan PDRB terkecil ditunjukkan pada tahun 1995 yaitu 

sebesar 1.416.41,73 juta. Secara keseluruhan PDRB di kota Surakarta dalam kurun 

waktu 1995-2013 meningkat dari tahun ketahun(BPS kota Surakarta). 

Tabel I-1 

PDRB KOTA SURAKARTA Tahun 1995-2013 

 

Tahun 
PDRB Berlaku Kota Surakarta  

(Juta Rupiah) 

1995 1.416.417,73 

1996 1.597.183,04 

1997 1.725.142,86 

1998 2.220.348,20 

1999 2.545.175,03 

2000 2.965.128,91 

2001 3.321.685,63 

2002 3.703.510,33 

2003 4.177.490,75 

2004 4.756.559,52 

2005 5.585.776,84 

2006 6.190.112,55 

2007 6.909.094,57 

2008 7.901.886,06 

2009 8.880.691,24 

2010 9.941.136,56 

2011 10.992.971,19 
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Tahun 
PDRB Berlaku Kota Surakarta  

(Juta Rupiah) 

2012 12.180.558,65 

2013 13.599.596,52 

 

Atas dasar latar belakang tersebut peneliti akan mencoba mengadakan 

penelitian untuk mengetahui seberapa besar dan sejauh mana variabel-variabel 

seperti pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja, dan tingkat pendidikan 

berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta tahun 1991-2013.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti membahas faktor-faktor yang 

mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Pengeluaran 

pemerintah, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan menjadi variabel 

independen yang dianggap memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di kota Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Sejauh manakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di kota Surakarta tahun 1991-2013? 

2. Sejauh manakah pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi di kota Surakarta tahun 1991-2013? 

3. Sejauh manakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di kota Surakarta tahun 1991-2013? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengukur dan menganalisis besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta tahun 1991-2013. 

2. Mengukur dan menganalisis besarnya pengaruh jumlah tenaga kerja 

terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta tahun 1991-2013. 

3. Mengukur dan menganalisis besarnya pengaruh tingkat pendidikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta tahun 1997-2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini daharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik dengan masalah pengeluaran pemerintah, jumlah tenaga kerja, 

tingkat pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Sebagai media untuk praktek penerapan pemahaman teoritis yang di 

peroleh pada perkuliahan dalam kehidupan nyata. 

3. Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan pengeluaran 

pemerintah, jumlah tenaga kerja, dan tingkat pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta tahun 1991-2013. 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Data dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dengan jenis data deret berkala (time series) dari tahun 1991-

2013 di kota Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari beberapa sumber, antara lain BPS dan sumber-sumber lain 

yang terkait dengan penelitian ini. 

Variable penelitian yang digunakan ada dua, yaitu variable bebas 

(independen) dan variable terikat (dependen).  

a. Variabel bebas (independen) adalah pengeluaran pemerintah, jumlah 

tenaga kerja dan tingkat pendidikan.   

b. Variabel terikat (dependen) adalah pertumbuhan ekonomi. 

2. Model dan alat analisis  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen) maka panelitian ini 

menggunakan model regresi semi log linear berganda dengan metode 

kuadrat terkecil atau ordinary least square (OLS). Pengolahan data 

menggunakan program Eviews. Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat 

yang dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam 

perhituangan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 2010:71). 

Diformulasikan hubungan atau fungsi sebagai berikut: 

LogY = β0 + β1LogX1t + β2LogX2t + β3LogX3t + Ut 
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Keterangan: 

Y   = Pertumbuhan Ekonomi (Juta Rupiah)  

  = Intercept atau Konstanta 

X1   = Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa) 

X2   = Tingkat Pendidikan (Orang) 

X3   = Pengeluaran Pemerintah (Juta Rupiah)  

β1   = Koefisien regresi Jumlah Tenaga Kerja 

β2   = Koefisien regresi Tingkat Pendidik 

β2   = Koefisien regresiPengeluaran Pemerintah 

Log  = Operator logaritma berbasis elastisitas 

Ut  = Error Term 

 

F. Uji Hipotesa 

1. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model yang digunakan penelitian 

tersebut baik atau tidak dan apakah penelitian ini valid atau tidak, maka 

dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi Uji Multikolinieritas, Uji 

Normalitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Otokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, 

variabel penganggu atau  residual mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal, residualnya berdistribusi normal atau tidak. Uji 
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normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji  Jarque-Bera. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu dengan 

membandingkan nilai Jarque-Bera dengan tabel yaitu apabila nilai 

Jarque-Bera < nilai tabel dan apabila nilai probabilitasnya > , maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.   

b. Uji Multikolinieritas 

Masalah multikolinieritas muncul jika terdapat hubungan yang 

sempurna atau pasti di antara satu atau lebih variabel independen 

dalam model. Dalam kasus terdapat multikolinearitas yang serius, 

koefisien regresi tidak lagi menunjukkan pengaruh murni dari variabel 

independen dalam model. Adapun tanda yang jelas dari adanya 

multikolinearitas ini adalah ketika R
2
 sangat tinggi tetapi tidak satupun 

satu koefisien regresi signifikan secara statistik atas pengujian, tetapi 

demikian juga dalam pengujian statistik secara serempak mendapat 

hasil yang tidak signifikan (Gujarati, 1997: 166). 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi Ut tidak konstan atau 

berubah-ubah secara sistematik seiring dengan berubahnya nilai 

variabel independen (Gujarati, 2003). Konsekuensi dari keberadaan 

heteroskedastisitas adalah analisis regresi akan menghasilkan estimator 

yang bias untuk nilai variasi Ut dan dengan demikian variasi dari 

koefisien regresi. Akibatnya uji t, uji F dan estimasi nilai variabel 
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dependen menjadi tidak valid (Gujarati, 2003, Johnston dan Dinardo, 

1997). 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi apabila nilai variabel masa lalu memiliki 

pengaruh terhadap nilai variabel masa kini atau masa datang. Dengan 

demikian, autokorelasi merupakan masalah khusus dari data time 

series. Autokorelasi akan menyebabkan estimasi nilai variasi Ut yang 

terlalu rendah, dan karenanya menghasilkan estimasi yang terlalu 

tinggi untuk R
2
. Bahkan ketika estimasi nilai variasi Ut tidak terlalu 

rendah, maka estimasi nilai variasi dan koefisien regresi mungkin akan 

terlalu rendah, dan karenanya uji t dan uji F menjadi tidak valid lagi 

atau menghasilkan konklusi yang menyesatkan (Gujarati, 2003, 

Johston dan Dinardo, 1997). 

2. Uji Statistik 

a. Uji t 

Merupakan pengujian atas variabel independen secara individu 

untuk melihat signifikansinya terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel dependen lainnya konstanta. 

b. Uji F 

Uji ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel independen yang digunakan dengan model secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 
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Nilai R menunjukkan sebagian besar variasi atau perubahan-

perubahan yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-

variabel independen yang ada dalam persamaan regresi. Tingkat 

ketepatan regresi ditunjukkan oleh besarnya determinasi yang besarnya 

antara 0 dan 1 jika nilai R
2
 mendekati 1 maka menunjukkan garis 

regresi yang dicocokkan menjelaskan seratus persen variasi dalam 

variabel dependen.
 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian, uji hipotesa dan sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang konsep pertumbuhan ekonomi, 

teoripengeluaran pemerintah, teori jumlah tenaga kerja, dan teori 

tingkat pendidikan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas ruang lingkup penelitian, jenis dan 

sumber data penelitian, serta metode dan alat analisis data. 
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BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Memuat tentang deskripsi data pertumbuhan ekonomi kota 

Surakarta, pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi variabel 

yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

interpretasi hasil. 

BAB V  PENUTUP 

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang diajukan 

bagi pihak yang terkait dalam mengambil kebijakan terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

LAMPIRAN 


