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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses berkembangnya 

perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu, maka dari itu pertumbuhan 

ini sangat penting karena merupakan suatu proses untuk menjadikan suatu 

daerah menjadi maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu 

perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya 

apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada 

masa sebelumnya. Menurut Sadono Sukiro (1996: 33), pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan 

ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam 

jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan. Dengen demikian makin tingginya 

pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat 

meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. 

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat 

pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap daerah selalu menetapkan 

target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan 

tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan 

ekonomi. 
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Menurut Adam Smith, dalam buku ”The Wealth of Nations”, 

pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB (Produk 

Domestik Bruto) dan pertumbuhan jumlah penduduk pertumbuhan PDB itu 

sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan sumber daya 

alam, jumlah penduduk dan persediaan barang-barang modal. Pertumbuhan 

ekonomi memang dipengaruhi dalam empat faktor tersebut, tetapi juga 

memiliki variabel pendukung yang bisa meningkatkan dan membantu proses 

pertumbuhan ekonomi seperti pengeluaran pemerintah daerah, inflasi dan 

tenaga kerja. 

Pengeluaran pemerintah juga menjadi salah satu indikator yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari teori mikro mengenai 

pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

menimbulkan permintaan akan barang pemerintah (barang yang disediakan 

oleh pemerintah) dan menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut atas 

tersedianya barang pemerintah. Interaksi antara permintaan dan penawaran 

untuk barang pemerintah menentukan jumlah barang pemerintah yang akan 

disediakan melalui anggaran belanja. 

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum 

dan terus menerus  (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang 

disebabkan beberapa faktor antara lain, konsumsi masyarakat yang 

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi bahkan 

spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi 

barang (Nopirin, 2000: 25). Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat 
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perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung 

secara terus menerus. Inflasi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh 

negara di dunia termasuk negara maju sekalipun. 

Menurut Todaro (2000:56) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 

Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor 

positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang juga 

termasuk dalam variabel pendukung terhadap pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten Karanganyar juga menentukan pertumbuhan ekonomi di wilayah 

tersebut. Angkatan kerja atau tenaga kerja yang besar akan terbentuk dari 

jumlah  penduduk yang besar. Pertumbuhan penduduk dikhawatirkan dengan 

banyaknya penduduk maka akan bisa menimbulkan efek yang buruk terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi 

Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, 

Propinsi Jawa Timur di sebelah timur, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di 

sebelah selatan dan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. 

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka Kabupaten Karanganyar 

terletak antara 1100 40” – 1100 70” Bujur Timur dan 70 28” – 70 46” Lintang 

Selatan, ketinggian rata-rata 511 meter di atas permukaan laut serta beriklim 

tropis dengan temperature 220 – 310. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013 Kabupaten 

Karanganyar atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 12.857.290,06 (juta 

Rp.) dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 6.414.504,10 (juta Rp.). 
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Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh perkembangan PDRB, pada 

tahun 2013 ADHB sebesar 12,12 % dan ADHK sebesar 5,38 %. Jika dilihat 

dari sektor, ADHB maka sektor industri pengolahan mempunyai kontribusi 

yang paling besar, yaitu 43,98%, sektor pertanian : 22,39%, sektor 

perdagangan : 12,64%, sektor jasa-jasa : 8,90%. Sedang sektor-sektor lain 

kurang dari 5 %. 

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik 

Regional Bruto dalam 19 tahun mengalami peningkatan: 

TABEL 1.1 

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di 

Kabupaten Karanganyar 

Tahun  PDRB Tahun PDRB 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2170223 

2312933 

2541783 

2812235 

3966483 

4429540 

5048379 

5611289 

6224782 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

 

6904990 

7679675 

8378316 

9224225 

10287905 

11467343 

12857290 

14375806 

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kabupaten Karanganyar 

mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, menyadari 

bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelangsunag 

pembangunan serta peningkatan taraf hidup masyarakat setempat maka, 

peneliti melakuakan penelitian untuk mengetahui beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa faktor yang 

peneliti pilih untuk  penelitiannya yakni, (i) pengeluaran pemerintah daerah 
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kabupaten Karanganyar; (ii) inflasi di kabupaten Karanganyar; (iii) tenaga 

kerja di kabupaten Karanganyar. Faktor tersebut peneliti pilih dengan 

berbagai pertimbangan serta referensi dari jurnal serta buku.  

 

B. Rumusan Masalah 

Pengeluaran pemerintah daerah, inflasi serta tenaga kerja merupakan 

beberapa faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut:  

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten Karanganyar? 

2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Karanganyar? 

3. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat dijelaskan tujuan 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui inflasi pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten Karanganyar. 
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3. Untuk mengetahui tenaga kerja pemerintah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penting  

1. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan rekomendasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi 

dengan mengoptimalkan faktor-faktor tertentu 

2. Manfaat teoritis 

Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya yang 

membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. 

 


