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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan nilai GDP 

(Groos Domestic Product) dan GNP (Gross National Product) tanpa 

melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil  dari kenaikan 

jumlah penduduk atau perubahan pola dan struktur ekonomi terjadi atau 

tidak. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu masalah klasik 

yang banyak di alami oleh negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.  

Definisi lain dari pertumbuhan ekonomi yaitu mengartikan 

pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses peningkatan produksi barang 

dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat suatu wilayah 

(Djojohadikusumo, 1994). Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari 

peninkatan hasil produksi dan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. 

Bagi negara Indonesia yang masih merupakan salah satu negara 

berkembang, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang harus 

dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. 

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan kesejahteraan 

masyarakat juga akan meningkat. Kesejahteraan masyarakat meningkat 

maka masyarakat dapat hidup makmur.  
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Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Bruto 

Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Data Produk Domestik 

Bruto Indonesia tahun 1986-2014 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun PDB (milyar rupiah) 

1986 742458,18 

1987 779032,82 

1988 824063,93 

1989 885510,98 

1990 949640,85 

1991 1015643,34 

1992 1081248,56 

1993 1151490 

1994 1238312,01 

1995 1340101,35 

1996 1444872,98 

1997 1512780,26 

1998 1314201,75 

1999 1324598,74 

2000 1389769,9 

2001 1440405,7 

2002 1505216,4 

2003 1577171,3 

2004 1656516,8 

2005 1750815,2 

2006 1847126,7 

2007 1964327,3 

2008 2082456,1 

2009 2178850,4 

2010 2314458,8 

2011 2464566,1 

2012 2618932 

2013 2769053 

2014 2909181,5 

Tabel 1.1 

Produk Domestik Bruto Indonesia 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Produk Domestik Bruto 

(PDB) mengalami peningkatan di sepuluh tahun pertama periode penelitian. 

Pada tahun 1986 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 

742458.18 milyar rupiah, kemudian mengalami kenaikan di tahun 

berikutnya menjadi 779032.82 milyar rupiah. Di tahun 1988 dan 1989 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami peningkatan masing 

masing sebesar 824063.93 milyar rupiah dan 885510.98 milyar rupiah. Pada 

tahun 1990 terlihat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 

949640.85 milyar rupiah. Kemudian naik lagi di tahun 1991 dan tahun 1992 

yang masing-masing mencapai 1015643.34 milyar rupiah dan 1081248.56 

milyar rupiah. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kemudian naik lagi 

pada tahun 1993 yaitu pada angka 1151490 millyar rupiah dan tahun 1994 

sebesar 1238312.01 milyar rupiah. Pada tahun 1995 Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia naik lagi mencapai angka sebesar 1314201.75 milyar 

rupiah. Indonesia mencapai nilai PDB tertinggi pada tahun 2014 yaitu 

sebesar 2909181,5 miliyar rupiah.  

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan data dari World 

Bank dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data World Bank 

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia 

cenderung mengalami penurunan. Di tahun 2011 pertumbuhan ekonomi 

sebesar 6,17% sedangkan di tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia 

turun menjadi 6,03%. Di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mengalami penurunan lagi pada angka 5,56% dan 5,02% pada tahun 2014. 

Dan di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan 

lagi hingga berada pada angka 4,79%. 

Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka harus 

diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu 

sendiri. Para ekonom berpendapat bahwa investasi dapat mendorong 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi seperti halnya yang terjadi pada tahun 

1995 ketika terjadi boom investasi. 



5 
 

Penanaman modal atau investasi baik dari pihak asing maupun 

dalam negeri yang banyak ditemui di Indonesia akan menyerap banyak 

tenaga kerja. Dengan adanya para penanam modal, akan mengurangi tingkat 

pengangguran di Indonesia. Dengan rendahnya tingkat pengangguran, maka 

kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat sehingga pertumbuhan 

ekonomi juga akan meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi sendiri dapatdiartikan sebagai proses 

kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1992). Artinya 

dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat tercermin pada 

peningkatan output per kapita yang memberikan banyak alternatif dalam 

mengkonsumsi barang dan jasa, serta diikuti pula oleh daya beli masyarakat 

yang semakin meningkat. 

Meningkatnya daya beli masyarakat akan menyebabkan 

meningkatnya pula permintaan terhadap suatu barang. Sesuai dengan hukum 

permintaan, jika permintaan naik maka harga akan ikut naik. Harga yang 

naik secara signifikan dan terus menerus akan menyebabkan terjadinya 

inflasi. Nilai inflasi yang tinggi dapat disebabkan karena tingginya 

permintaan suatu barang. Jika permintaan terhadap barang naik, maka 

produsen akan berlomba-lomba untuk menaikkan jumlah produksinya 

dengan jalan menambah jumlah tenaga kerja. Penambahan jumalh tenaga 

kerja ini akan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan 

hukum Kurva Philip yang menyatakan bahwa jika inflasi tinggi maka 

pengangguran rendah. 
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Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan masalah klasik bagi 

negara-negara berkembang seperti Indonesia. Investasi yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi seperti tahun 1995 ketika terjadi boom 

investasi. Dengan adanya investasi yang dapat menyerap banyak tenaga 

kerja sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Namun 

dengan rendahnya tingkat pengangguran, sesuai dengan hukum kurva Philip 

dimana jika tingkat pengangguran rendah maka tingkat inflasi akan tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi, 

investasi, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tahun 1986-2014. Dalam penelitian ini digunakan data Produk Domestik 

Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi. Berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penenlitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1986-2014”. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square 

(OLS). 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tahun 1986-2014? 
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2. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1986-2014? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat investasi terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1986-2014? 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1986-2014 

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap 

tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1986-2014 

3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat investasi terhadap tingkat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1986-2014 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam 

menentukan kebijaksanaan mengenai masalah pertumbuhan 

ekonomi di wilayah Indonesia 

2. Sebagai bahan studi kepustakaan dan bahan perbandingan bagi 

peneliti selanjutnya yang tertarik dengan masalah pertumbuhan 

ekonomi di wilayah Indonesia 
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3. Sebagai salah satu bahan bacaan, referensi, maupun sumber 

informasi bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang tertarik 

mengenai masalah pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia. 

 

E. Metode penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya baik dari 

perpustakaan, laporan penelitian terdahulu yang dipublikasikan, jurnal, serta 

lembaga terkait yaitu Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan World 

Bank. Penelitian ini menggunakan data time series wilayah Indonesia 

selama dua puluh sembilan tahun (29) yaitu dari tahun 1986-2014 dengan 

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Data diperoleh dari 

perpustakaan, website, jurnal, atau penelitian sebelumnya dan dari instansi 

terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia dan World Bank. 

Penelitian ini menganalisis hubungan antar variabel, yaitu pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen (variabel terikat). Model 

regresi linear berganda sebagai berikut:
1
 

 

 

                                                           
1
 Model penelitian merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian atau disertasi terdahulu 

yang dilakukan oleh Sabir pada tahun 2015 dengan judul “Pengaruh Alokasi Belanja 

Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Penyerapan 

Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2008-2014.” 
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Keterangan: 

Growth  : Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (persen) 

INFt  : Inflasi di Indonesia (persen) 

UNEMPt : Tingkat pengangguran di Indonesia (persen) 

INVt  : Investasi di Indonesia (milyar) 

 0  : Konstanta 

 1 … 6 : Koefisien Regresi 

 t  : Error Term 

 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan 

sistematika penulisan skripsi. 

 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini merupakan penjabaran teoritis mengenai pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, investasi, dan pengangguran yang berasal dari materi-materi 

yang diperoleh dari sumber tertulis yang dpakai sebagai bahan acuan 

pembahasan atas topik permasalahan. 
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BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang identifikasi variabel-variabel penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan model 

penelitian. 

 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi pengolahan data dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda, pembahasan dan hasil 

analisis seberapa besar pengaruh inflasi, investasi, dan pengangguran 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan dan serangkaian pembahasan skripsi 

pada bab IV serta saran-saran yang perlu disampaiakan. 

 

Daftar Pustaka 

Lampiran  

 


