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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan 

pendapatan menjadi tujuan setiap daerah. Keberhasilan pembangunan 

ekonomi ini terlihat dari meningkatnya konsumsi akibat meningkatnya 

pendapatan (Danawati, dkk 2016).  

Hidayat (2014) mengatakan bahwa perekonomian dianggap mengalami 

pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-

faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil 

masyarakat pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang digunakan 

untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu 

adalah tingkat pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) riil. 

Untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diperlukan peran 

pemerintah yaitu dengan melakukan pengeluaran pemerintah dan investasi 

(Puntri, 2016).  

Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang 

dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk 

keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan 

(Sukirno, 2002 dalam Danawati, dkk 2016).  

Salhab dan Soedjono (2012) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah 

yang dinyatakan dalam belanja pembangunan bertujuan untuk 
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meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu 

pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan 

kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang 

terbelakang. Peran aktif pemerintah daerah diharapkan berperan aktif 

dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.  

Ketika pemerintah banyak melakukan pengeluaran yang 

berorientasi ke sarana dan prasarana/infrastruktur publik maka sektor-

sektor perekonomian pun akan saling bergerak dimana masyarakat sekitar 

pun akan meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi juga akan 

meningkat. 

Menurut Dewi (2009) dalam Taufik, dkk (2014) menunjukkan 

bahwa adanya investasi yang dilakukan di suatu daerah, baik itu asing 

(PMA) maupun domestik (PMDN) akan mengakibatkan penyerapan 

tenaga kerja sehingga proses produksi menjadi produktif. Adanya investasi 

asing di dalam masyarakat pertama-tama akan sangat membantu dan 

menambah kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun 

bertambah begitu juga dalam jaringan yang lebih luas dimana akan 

menambah pendapatan nasional suatu negara (Syah, 2005 dalam Taufik, 

dkk 2014). 

Investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun swasta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan 

pendapatan baik itu berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 



 

3 

 

ataupun Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini terjadi karena sebagian 

investasi swasta terpusat hanya di beberapa daerah, bahkan ada beberapa 

daerah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Para 

investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai daerah-

daerah yang mempunyai potensi atau keuntungan yang menjanjikan 

sehingga akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi (Hidayat, 

2014). Dengan meratanya investasi di setiap daerah yang dapat dirasakan 

setiap masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dan akan memperkecil kesenjangan pendapatan yang terjadi antar daerah.  

Kesenjangan pendapatan merupakan ketimpangan relatif 

pendapatan antar golongan masyarakat yang diukur dengan Gini Ratio 

(Wahyuni, dkk 2014). Ada beberapa hal yang menjadi penyebab 

ketidakmerataan pendapatan, antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi 

wilayah, alokasi investasi, tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah 

antar daerah, perbedaan sumber daya alam antar daerah, perbedaan kondisi 

geografis antar daerah dan kurang lancarnya perdagangan antar daerah 

(Tambunan, 2003:177 dalam Rukmana, 2012). Dampak negatif yang 

ditimbulkan dari kesenjangan pendapatan antar daerah yaitu timbulnya 

rasa kecemburuan sosial. 

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan harus berjalan 

berdampingan dan terencana, mengupayakan terciptanya pemerataan 

kesempatan kerja dan pembagian hasil-hasil pembangunan yang lebih 

merata. Jika hal ini berlangsung secara berkelanjutan, maka daerah-daerah 
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terpacu untuk terus tumbuh dan berkembang. Daerah yang semula tidak 

produktif dan tertinggal akan memiliki peluang untuk maju dan memiliki 

produktivitas yang sama atau bahkan lebih baik dari daerah lainnya 

(Baharuddin, 2013). 

Kebijakan pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah 

investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi belum dapat 

dilakukan secara merata maka kesenjangan pendapatan antar daerah tetap 

akan terjadi, cenderung meningkat dan tidak lagi memberi ruang untuk 

masyarakat, terutama berpenghasilan rendah juga ikut ambil bagian dalam 

proses pembangunan (Danawati, dkk 2016). 

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkap faktor-faktor yang 

berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu Susi, dkk (2015) 

menyatakan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian yang 

meliputi investasi, tenaga kerja, dan ekspor berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Buleleng. 

Selanjutnya dalam penelitian Taufik, dkk (2014) menyatakan 

bahwa investasi dan ekspor sebagai variabel independen, penyerapan 

tenaga kerja variabel dependen, dan pertumbuhan ekonomi sebagai 

variabel intervening dengan hasil penelitian sebagai berikut investasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ekspor 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 
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investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, ekspor 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga 

kerja, investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 

melalui pertumbuhan ekonomi, dan ekspor tidak berpengaruh terhadap 

penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Kalimantan. 

Penelitian Haryanto (2013) menyatakan bahwa variabel 

independen pengeluaran pemerintah belanja tidak langsung dan belanja 

langsung secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran 

pemerintah belanja tidak langsung dan belanja langsung secarabersama-

sama (simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Tengah.  

Selanjutnya penelitianKurniasih (2013) menyatakan bahwa dari 

variabel independen pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan 

terhadap variabel dependen ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan 

Barat . 

Penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor terhadap pertumbuhan 

ekonomi telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian ini 

mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2014). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Wahyuni, dkk terletak pada waktu dan objek penelitian. Perbedaan hasil 
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penelitian yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya menarik 

perhatian penulis untuk kembali meneliti variabel-variabel tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil 

judul “PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN 

INVESTASI TERHADAP KESENJANGAN PENDAPATAN 

DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMISEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING (Studi Empiris Pada Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-

2014)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintahterhadap 

Pertumbuhan Ekonomidi Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014? 

2. Apakah terdapat pengaruh Investasiterhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014? 

3. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap 

Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014? 

4. Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Kesenjangan Pendapatan 

di Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014? 

5. Apakah terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap 

Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014? 

6. Apakah terdapat pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi  

terhadap Kesenjangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut :  

1. Menganalisis pengaruhPengeluaran Pemerintahterhadap Pertumbuhan 

Ekonomidi Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014. 

2. Menganalisis pengaruhInvestasiterhadap Pertumbuhan Ekonomidi 

Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014. 

3. Menganalisis pengaruhPengeluaran Pemerintahterhadap Kesenjangan 

Pendapatandi Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014. 

4. Menganalisis pengaruhInvestasiterhadap Kesenjangan Pendapatandi 

Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014. 

5. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesenjangan 

Pendapatan di Provinsi Se-Sumatera Tahun 2011-2014. 

6. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap 

Kesenjangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Se-Sumatera Tahun 2011-2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan 

Pendapatan. 
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b. Sebagai data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada 

bidang kajian ini. 

c. Sebagai wacana keilmuan bagi pihak yang berkepentingan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Se-Sumatera 

mengenai Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Pertumbuhan 

Ekonomi, dan Kesenjangan Pendapatan. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam mengetahui 

Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Se-Sumatera. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas teori belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, 

investasi, kesenjangan pendapatan, pengembangan hipotesis, dan kerangka 

pemikiran teoritis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan data, pengukuran variabel, serta teknik analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Analisis data berisi hasil pengumpulan data, statistik deskriptif, 

hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, dan pembahasan.  

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, 

keterbatasan, dan saran berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian. 

 

 

 

 


