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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Hasil survei Bank Dunia pada tahun 2012 menunjukkan, masalah terbesar 

kedua di Indonesia yang menghambat kegiatan bisnis dan investasi adalah 

infrastruktur yang tidak memadai. Kurang bergairahnya iklim investasi juga 

disebabkan oleh keterbatasan dari daya saing produksi (supply side), serta 

kapasitas sistem dan jaringan infrastruktur, karena sebagian besar dalam keadaan 

rusak. Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan 

ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini serta banyaknya investasi yang masuk akan 

menyerap tenaga kerja. Infrastruktur yang baik juga akan merangsang peningkatan 

pendapatan masyarakat, karena aktifitas ekonomi yang semakin meningkat sebagai 

akibat mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan yang semakin tinggi. 

Beberapa jenis infrastruktur yang perlu dikembangkan untuk menunjang 

pertumbuhan perekonomian dan dipilih sebagai prioritas dalam skema PPP 

(Public Private Partnership) adalah transportasi (pelabuhan laut, sungai atau 

danau, pelabuhan udara, jaringan rel dan stasiun kereta api), jalan (jalan tol dan 

jembatan tol), pengairan (saluran pembawa air baku), air minum (bangunan 

pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan 

air minum), air limbah (instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpulan 

dan jaringan utama) serta sarana persampahan (pengangkutan dan tempat 

pembuangan),telekomunikasi (jaringan telekomunikasi), ketenagalistrikan 

(pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik), minyak dan gas bumi 
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(pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi atau distribusi migas)  

(Adam, 2014). Air bersih sebagai akses pendorong dalam produksi maupun 

konsumsi dan dapat juga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi 

(Syahputri, 2013). Pembangunan Infrastruktur sumber daya air pada dasarnya adalah 

upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk 

mendapatkan air bersih agar mampu berkehidupan yang sehat, bersih dan produktif. 

Sarana kesehatan diperhitungkan untuk dapat menjaga masyarakat agar selalu 

dalam kondisi sehat sehingga mudah dan memperlancar melakukan kegiatan 

ekonomi dan sarana kesehatan diperhitungkan untuk dapat menjaga masyarakat 

agar selalu dalam kondisi sehat sehingga mudah dan memperlancar melakukan 

kegiatan ekonomi.Infrastruktur pendidikan berperan untuk memberikan 

kemampuan, pengalaman, serta keahlian kepada masyarakat agar menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas yang diperlukan untuk subyek pelaku 

ekonomi.  

Dilihat dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur 

dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi 

makro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal 

productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, 

ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya 

produksi (Gie, 2002). 

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan nilai konsumsi, 

peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta 

peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi, yaitu 
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keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap 

pasar tenaga kerja. 

Tabel I.1 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Harga Konstan 

2010,periode 2012-2014 

 

Tahun Laju Pertumbuhan % 

2012 4.93 

2013 5.42 

2014 4.81 

Sumber:Badan Pusat Statistik,Jawa Tengah dalam angka 2015 

Berdasarkan tabel di atas, laju pertumbuhan PDB atas harga konstan 2010 

pada tahun 2012-2014 mengalami kecenderungan naik.Pada Tahun 2012-2014 

persentasi laju pertumbuhan paling besar terdapat pada tahun 2013 sebesar 5,42% 

.Perkembangan laju pertumbuhan  PDB juga di iringi dengan pertumbuhan 

ekonomi yang mengalami kecenderungan naik. Kewajiban pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah memberikan 

pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negaranya dalam hal ini disebut 

masyarakat. Bentuk pelayanan publik yang  diberikan oleh pemerintah salah 

satunya adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur memiliki 

peran yang luas  dan mencakup  berbagai  konteks  dalam pembangunan, baik 

dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks  

lainnya.  
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Tabel I.2 

Jumlah Infrastruktur Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2012-2014 

 

No Infrastruktur 2012 2013 2014 

1 Fasilitas Pendidikan 24.823  25.239  25.047  

2 Fasilitas Kesehatan 2.893  2.903  1.726  

3 Air 310.428.347  437.023.666  384.074.618  

4 Total  310.456.063  437.051.808  384.101.391  

Sumber:Badan Pusat Statistik 2015,Jawa Tengah Dalam Angka 2015 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada infrastruktur pendidikan jumlah 

fasilitas pendidikan teringgi yaitu pada tahun 2013 dengan 25.239 unit .Fasilitas 

kesehatan juga yang paling tinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 2.903 unit akan 

tetapi yang paling terendah yaitu pada tahun 2014 sebesar 1.726 yang 

penurunannya sangat signifikan.Kemudian , infrastruktur air dari tahun 2012-2014 

mengalamai naik turun ,air bersih yang disalurkan PDAM paling banyak yaitu 

pada tahun 2013 juga sebesar 437.051.808 m
3
. 

 Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi  Di Jawa Tengah Tahun 2012-2014”. 

B.  Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang timbul di atas maka kajian ini ditujukan untuk 

mengetahui  

1. Apakah pengaruh infrastruktur fasilitas pendidikan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2012-2014? 

2. Apakah pengaruh infrastruktur fasilitas kesehatan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2012-2014? 
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3. Apakah pengaruh Infrastruktur air bersih yang disalurkan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2012-2014? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Infrastruktur fasilitas pendidikan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2012-

2014. 

2. Untuk mengetahui berapa besar Infrastruktur fasilitas kesehatan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2012-

2014. 

3. Untuk mengetahui berapa besar Infrastruktur air bersih yang disalurkan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2012-

2014. 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

tambahan informasi dalam perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan Industri di Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota 

didalamnya pada tahun-tahun mendatang. 
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2. Bagi Penulis  

Bagi penulis, penelitian ini untuk mengembangkan dan 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan termasuk teori-teori yang telah 

diperoleh selama berada di perguruan tinggi, dan juga sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program 

Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Dapat menjadi sumber referensi dan informasi tambahan bagi 

penelitian yang akan datang, khususnya penelitian yang terkait dengan 

pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. 

E.  Metode Analisi Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang telah disampaikan maka 

penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif menggunakan teknik ekonometrik dimana melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik. Data yang diperoleh merupakan data 

sekunder dari BPS dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.  

2. Metode Analisis Data  

a. Metode Analisis Data Panel  

Untuk menganalisis pengaruh Infrastruktur terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Tengah 2012-2014 maka penelitian ini menggunakan analisis 
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data panel. Data panel adalah gabungan antara data silang (cross section) dengan 

data runtut waktu (time series). Data runtut waktu biasanya meliputi satu objek 

tetapi meliputi beberapa periode. Sedangkan data silang terdiri atas beberapa atau 

banyak objek dengan beberapa jenis data. Model regresi data panel bisa 

dirumuskan sebagai berikut (Winarno, 2009) :  

1. Metode Common-Constant (Pooled Ordinary Least Square/PLS) 

logPDRBit = α + β1 logX1it + β2 logX2it + β3 logX3it +µit 

Keterangan: 

 PDRBit  : Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 

untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

 X1it  : Jumlah SD,SMP,&SMA (unit) untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

 X2it  : Jumlah rumah sakit dan puskesmas (unit) untuk wilayah ke-i dan 

waktu ke-t 

 X3  : Air yang di salurkan (m
3
) untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t 

2. Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM) 

Persamaan model REM sebagai berikut: 

        LogPDRBit = α1+ α2logD2i + α3logD3i + β1logPENit+β2logKESit  

    + β3logAIRit +µit 

3. Metode Random Effect (Random Effect Model/REM) 

Model regresi REM adalah sebagai berikut : 

logPDRBit = α + β1 logX1it + β2 logX2it + β3 logX3it +µit 
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Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan 

beberapa uji untuk menentukan manakah antara model PLS, FEM atau REM yang 

paling tepat untuk digunakan. Uji yang dapat digunakan antara lain: 

a. Uji Chow 

Hipotesis dalam uji chow-test/likehood ratio test, yaitu : 

H0 : model mengikuti Common/Pooled 

HA : model mengikuti Fixed Effect 

b. Uji Hausman 

Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut: 

H0 : model mengikuti Random Effect 

HA : model mengikuti Fixed Effect 

4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Guna memperoleh hasil dari variabel independent maka digunakan 

persamaan berikut:  

logPDRBit = β0i + β1 logPENit + β2 logKESit + β2  logAirit +µit 

Dimana : 

PDRB :Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2012-2014 

X1 : Jumlah SD,SMP,SMA 

X2 : Jumlah rumah sakit dan puskesmas 

X3 :Air yang disalurkan PDAM 

α0 :konstanta 

t :tahun 

e : faktor gangguan 
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Uji yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Uji Statistik F 

b. Koefisien Determinasi Adjusted R-Square (R²) 

c. Uji Valididtas Pengaruh (Uji T) 

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  

Dalam bab ini merupakan penjabaran landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini memuat identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data dan model penelitian. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, pengujian 

hipotesis, analisis data dan pembahasan.  

BAB V PENUTUP 
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Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan serangkaian pembahasan 

skripsi pada bab IV serta saran-saran yang perlu disampaikan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


