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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 

pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan 

masyarakat pada suatu periode tertentu. 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 (Indrasari,2011).  

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), indikator yang biasa digunakan 

untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk 

Domestik Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah 

keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan 

perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada 

umumnya dalam waktu satu tahun.  

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dari suatu tahun terhadap 

tahun sebelumnya yang mencerminkan kenaikan kenaikan barang dan jasa 

suatu wilayah. 

Berikut ini data pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten/Kota 

Karesidenan Madiun pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel I.1 
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Tabel 1 

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota 

Karesidenan Madiun pada tahun 2014-2017 (%) 

Tahun 
Kabupaten 

Pacitan 
Kabupaten 
Ponorogo 

Kabupaten 
Madiun 

Kabupaten 
Magetan 

Kabupaten 
Ngawi 

Kota 
Madiun 

2014 5,21 5,21 5,34 5,1 5,82 6,62 

2015 5,1 5,25 5,26 5,17 5,08 6,15 

2016 5,21 5,29 5,27 5,31 5,21 5,9 

2017 4,98 5,1 5,42 5,09 5,07 5,93 

Sumber : BPS Jawa Timur 
     

Tabel I.1 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten di Karesidenan Madiun mengalami kenaikan dan penurunan. 

Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 

5,21%, dan terendah tahun 2017 sebesar 4,98%. Kabupaten Ponorogo 

mengalami PDRB tertinggi tahun 2016 sebesar 5,29%, dan terendah tahun 

2017 sebesar 5,10%. Kabupaten  Magetan mengalami kenaikan tertinggi pada 

tahun 2016 sebesar 5,31%, dan terendah tahun 2017 sebesar 5,09%. 

Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 

5,82%, dan terendah tahun 2017 sebesar 5,07%. Kota Madiun mengalami 

kenaikan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 6,62%, dan terendah tahun 2016 

sebesar 5,90%.  

Pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Madiun cenderung menurun 

dapat menyebabkan ketersediaan lapangan kerja akhirnya mengurangi 

kemiskinan. Menurut teori klasik Adam Smith pertumbuhan ekonomi yang 

pesat dan tinggi dapat mengurangi pengangguran yang ada di wilayah 

tersebut. Artinya pertumbuhan ekonomi akan berbanding lurus terhadap 

tingkat pengangguran. Hal itu terjadi karena saat pertumbuhan ekonomi di 

suatu wilayah tersebut naik dengan bagitu proses produksinya akan 
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mengalami kenaikan pula. Dan hal itu akan menyerap tenaga kerja yang 

banyak untuk menghasilkan output produksi yang diminta. Penyerapan tenaga 

kerja tersebut akan dapat mengurangi pengangguran di suatu wilayah tersebut 

(Anggoro dan Soesatyo, 2015). 

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human 

capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk 

meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. Investasi dalam 

modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya apabila kita bandingkan 

antara total biaya pendidikan yang dikeluarkan dalam menjalani pendidikan 

terhadap pendapatan yang nantinya akan diperoleh ketika mereka sudah siap 

bekerja (Fitrayati,2011). Dalam mencapai pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan, sektor pendidikan memainkan peran sangat strategis dalam 

mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks 

ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang 

berkelanjutan, karena dengan pendidikan, aktivitas pembangunan dapat 

tercapai sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa 

mendatang akan lebih baik (Ramdhan, Setiyadi, & Wijaya, 2017). 

Tabel 2 

Tingkat Pendidikan Karesidenan Madiun 2014-2017 

Tahun 
Kabupaten 

Pacitan 
Kabupaten 
Ponorogo 

Kabupaten 
Madiun 

Kabupaten 
Magetan 

Kabupaten 
Ngawi 

Kota 
Madiun 

2014 11,61 13,04 12,79 12,77 12,29 13,64 

2015 11,94 13,29 13,1 13,6 12,31 14,06 

2016 12,19 13,69 13,11 13,71 12,65 14,19 

2017 12,41 13,7 13,12 13,72 12,67 14,2 

Sumber : BPS Jawa Timur 
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Tabel I.2 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Karesidenan 

Madiun mengalami perkembangan yang positif, dikarenakan terjadi 

peningkatan di setiap tahunya. Kabupaten Pacitan mencapai 2,41%. 

Kabupaten Ponorogo mencapai 13,7%. Kabupaten Madiun mencapai 13,12%. 

Kabupaten Magetan mencapai 13,72%. Kabupaten Ngawi mencapai 12,67%. 

Kota Madiun mencapai 14,2%.  

Pada tahun 2014 hingga tahun 2017 tingkat pendidikan di Karesidenan 

Madiun meningkat, dan peningkatan pendidikan harus diikuti dengan 

kesempatan kerja. Pendidikan   dapat   menjadikan sumber  daya  manusia  

lebih  cepat  mengerti dan  siap  dalam  menghadapi  perubahan  dan 

pembangunan suatu negara. Kegiatan ekonomi di masyarakat membutuhkan 

tenaga  kerja. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan  

kerja menyebabkan terjadinya pengangguran (Suprayitno, dkk: 2017). 

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (Undang-

undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), Tenaga kerja 

dalam pembangunan nasional merupakan faktor dinamika penting yang 

menentukan laju pertumbuhan perekonomian baik dalam kedudukannya 

sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen. 

Ketidakseimbangan dalam penyebaran penduduk antar daerah atau wilayah 

mengakibatkan tidak proporsionalnya penggunaan tenaga kerja secara regional 

dan sektoral sehingga menghambat pula laju pertumbuhan perekonomian 

nasional. Tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam proses 

produksi, Sebagai sarana produksi, tenaga kerja sangatlah penting dalam 
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proses produksi daripada sarana produksi lain seperti bahan mentah, tanah, air, 

dan sebagainya, dikarenakan manusialah yang menggerakkan atau 

mengoperasikan seluruh sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan suatu 

barang yang bernilai yang nantinya akan berpengaruh terhadap besaran 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. 

Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu struktur 

umur penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja 

dalam suatu negara atau daerah pada suatu waktu tertentu tergantung dari 

jumlah penduduk usia kerja. Perbandingan antara angkatan kerja dan 

penduduk dalam usia kerja ini disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK).   

Tabel 3 

Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Jawa Timur  

2014-2017 (ribu jiwa) 

Tahun 
Kabupaten 

Pacitan 
Kabupaten 
Ponorogo 

Kabupaten 
Madiun 

Kabupaten 
Magetan 

Kabupaten 
Ngawi 

Kota 
Madiun 

2014 349,055 496,443 362,786 343,55 437,374 86,618 

2015 353,173 485,245 351,752 352,826 431,031 90,721 

2016 352,732 496,047 350,709 371,717 433,643 92,578 

2017 352,292 506,848 349,665 390,608 436,255 94,435 

Sumber : BPS Jawa Timur 

     
Tabel I.3 menunjukkan bahwa angkatan kerja di beberapa Kabupaten/ 

kota Karesidenan Madiun mengalami kenaikan. Kabupaten Ponorogo 

mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 506.848, dan terendah 

tahun 2015 sebesar 485.245. Kabupaten Magetan mengalami kenaikan 

tertinggi tahun 2017 sebesar 390.608, dan terendah tahun 2014 sebesar 

343.55. Kota Madiun mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 

94.435, dan terendah tahun 2014 sebesar 86.618.  
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Angkatan kerja dan tingkat pendidikan di atas, keduanya memiliki 

kecenderungan yang sama yaitu sama-sama meningkat. Peningkatan jumlah 

angkatan kerja sebagaimana peningkatan jumlah tingkat pendidikan 

masyarakat, bila tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja akan sia-sia 

dan justru menjadi beban pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini 

sebagaikan ditegaskan oleh Suprayitno dkk (2017) bahwa jumlah angkatan 

kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan  kerja menyebabkan terjadinya 

pengangguran. 

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia 

bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi 

subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi 

kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara. 

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling 

populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human 

Development Indeks (HDI). Besarnya angka indeks tersebut, secara simultan 

perlu diteliti beberapa faktor yang diduga berbengaruh terhadap naik turunya 

IPM . 

Tabel 4 

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di   

Karesidenan Madiun Tahun 2014-2017 (%) 

Tahun 
Kabupaten 

Pacitan 
Kabupaten 
Ponorogo 

Kabupaten 
Madiun 

Kabupaten 
Magetan 

Kabupaten 
Ngawi 

Kota 
Madiun 

2014 63.81 67.4 68.6 70.29 67.78 78.81 

2015 64.92 68.16 69.39 71.39 68.32 79.48 

2016 65.74 68.93 69.67 71.94 68.96 80.01 

2017 66.51 69.26 70.27 72.6 69.27 80.13 

Sumber : BPS Jawa Timur 
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Tabel I.4 menunjukkan bahwa IPM Karesidenan Madiun mengalami 

kenaikan setiap tahun. Kota Madiun mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 

2017 sebesar 8,13%, dan terendah tahun 2014 sebesar 78,81%. Kabupaten 

Ngawi mengalami kenaikan tahun 2017 sebesar 69,27%, dan terendah pada 

tahun 2014 sebesar 67,78%.  

IPM menurut Aditia dan Dewi (2018) adalah salah satu hal yang 

mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai 

tujuan akhir pembangunan. IPM di Karesidenan Madiun berdasarkan tabel di 

atas meningkat namun tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

juga, maka kondisi ini bisa disebut sebagai kondisi looped human 

development (Ezkirianto dan Findi, 2013).  

Berdasarkan uraian dan pemikiran diatas, maka penulis melakukan 

penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi Di Karesidenan Madiun Pada Tahun 2014-2017” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

karesidenan Madiun tahun 2014-2017 ? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi di karesidenan Madiun tahun 2014-2017 ? 

3. Bagaimana pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan 

Madiun tahun 2014-2017 ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini diantaranya : 

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di karesidenan Madiun tahun 2014-2017. 

2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi di karesidenan Madiun tahun 2014-2017. 

3. Untuk menganalisis pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di 

karesidenan Madiun tahun 2014-2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

Karesidenan Madiun dan Mengasah daya analisis peneliti dalam 

memecahkan masalah ekonomi. 

2. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber informasi 

bagi penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan 

pada proses pertumbuhan ekonomi. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber 

Metode penelitian data ini menggunakan metode pengumpulan data 

kuantitatif dengan jenis data skunder. Data diperoleh dari jurnal, Badan 

Pusat Statistik (BPS), dan penelitian terdahulu yang terkait dengan 

permasalahan yang diambil. 

2. Devinisi Operasional Variabel 

a. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase dari sebuah nilai yang dapat 

dilihat dari laju pertumbuhan PDRB yang dijadikan sebagai tolak ukur 

peningkatan perekonomian negara. Dinyatakan dalam satuan persen. 

b. Tingkat pendidikan Menurut Mankiw (2012) Pendidikan adalah 

investasi dalam modal manusia setidaknya sama pentingnya dengan 

investasi dalam modal fisik untuk mencapai kesuksesan ekonomi jangka 

panjang suatu Negara. Investasi dalam modal manusia, sama seperti 

investasi dalam modal fisik. 

c. Angkatan kerja atau labour force adalah jumlah penduduk dengan usia 

produktif, yaitu 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari 

pekerjaan. Usia produktif tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu : 

1) Angkatan kerja 

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah 

mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. 

2) Bukan angkatan kerja 

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak 

bersedia bekerja atau belum bekerja. Misal, pelajar dan mahasiswa 

yang masih bersekolah. 



10 
 

 
 

d. IPM adalah suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, 

melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh 

dunia. 

3. Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis panel data yaitu terdiri atas data 

runtut waktu (time series) dari tahun 2014-2017 dan data silang (cross 

section) di Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, 

Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten 

Ngawi, dan Kota Madiun. Model regresi data panel dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

  (1) 

Keterangan : 

PEit : Pertumbuhan ekonomi (persen)  

TPit : Tingkat pendidikan (persen) 

Log(AK)it : Angkatan kerja (jiwa) 

IPMit : Indeks Pembangunan Manusia (persen) 

U : Residu 

i : 1,2,3…(data Cross Section Kabupaten/Kota) 

t : 1,2,3…(data Time Series 2014-2017) 

β0 : konstanta 

Estimasi model ekonometrika data panel diatas meliputi beberapa langkah 

yaitu sebagai berikut : 

1. Metode estimasi regresi data panel  

a. Model Common Effect atau Pooled Ordinary Least Square (PLS) 

Model common effect menggabungkan data cross section dengan time 

series dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data 

panel tersebut (Widarjono, 2009). 
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b. Fixed Effect Model 

Model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek (cross 

section), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu 

(Gujarati, 2012). 

c. Random Effect Model 

Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga 

memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widarjono 

(2009). Model random effect digunakan untuk mengatasi kelemahan 

model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. 

2. Pemilihan model regresi data panel 

a. Uji Chow  

Uji Chow yakni pengujian untuk menentukan Common Effet Model 

atau Fixed Effect Model yang paling tepat digunakan dalam 

mengestimasi data panel.  Hipotesis dalam uji chow yaitu: 

Ho     : Common Effect Model atau PLS 

Ha     : Fixed Effect Model 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman yakni pengujian yang digunakan untuk memilih model 

data panel antara Random Effect Model dan Fixed Effet Model. 

Hipotesis uji hausman yaitu : 

Ho     : Model menggunakan  Random Effect Model 

Ha     : Model menggunakan Fixed Effect Model 

 

 



12 
 

 
 

3. Pengujian hipotesis 

a. Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel yang terikat. 

b. Uji Kebaikan Model (Uji F) 

Digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variabel yang terikat. 

c. Koefisien Determinasi atau Adjusted R-Square (R2) 

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penelitian skripsi ini disusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang masalah, perumusan masala, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisisi tentang pengembangan  teori tingkat pendidikan, 

pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Madiun, angkatan kerja, dan 

Indeks pembangunan Manusia (IPM). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber 

data, definisi variabel, dan teknik analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang diskripsi pengolahan data secara umum, data 

yang diperoleh, analisis data, dan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan, saran, pemecahan masalah 

dan rencana kegiatan kedepannya 

 


