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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan  perekonomian suatu 

negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 

tertentu. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami suatu perubahan akan 

perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang 

dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai 

kemampuan suatu negara dalam meningkatkan penyediaan barang ekonomi 

kepada masyarakat yang terus mengalami kenaikan jangka panjang dan tumbuh 

sesuai dengan kemajuan teknologi dan kelembagaan serta ideologi yang 

dibutuhkan (Kurniawati, 2018). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting 

dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis 

tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau 

suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi 

barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat 

menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus 

menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian 

negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Romi, 2018). 



2 
 

 
 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi tolok ukur 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Terjadinya kenaikan atau penurunan 

PDRB mengindikasikan terjadinya kenaikan atau penurunan dalam proses 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu. Konsumsi 

pemerintah, pembentukan modal dan perubahan tenaga kerja adalah komponen 

yang mempengaruhi besaran nilai tersebut. Sehingga terjadinya kenaikan PDRB 

akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Rahman, 2016). 

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di 

indikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memberikan gambaran 

mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 

1.1 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 2014-2018 

(Dalam Persen) 

No Wilayah 
Tahun  

2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata 

1 Sumatera 4,60 3,53 4,28 4,29 4,54 4,25 

2 Jawa 5,57 5,48 5,60 5,62 5,72 5,60 

3 Bali & Nusa Tenggara 5,90 10,42 5,91 3,71 2,68 5,72 

4 Kalimantan 3,37 1,38 2,00 4,34 3,91 3,00 

5 Sulawesi 6,87 8,19 7,41 6,96 6,65 7,09 

6 Maluku & Papua 4,54 6,28 7,41 4,89 6,99 6,02 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2014-2018 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

tahun 2014-2018 pada masing-masing daerah mengalami fluktuatif yang dapat 

dilihat dari setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun rata-rata 
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pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sulawesi dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 7,09 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi 

paling rendah terdapat di wilayah Kalimantan yaitu sebesar 3,00 persen. 

Dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau daerah 

salah satunya yaitu melalui sumber daya manusia pada suatu negara tersebut 

dengan meningkatkan produktivitas atau ketrampilan, pengetahuan pada 

kemampuan sumber daya manusia tersebut. Namun pertumbuhan ekonomi akan 

menurun ketika jumlah sumber daya manusia semakin meningkat dengan 

berkurangnya tingkat produktivitas dan pengetahuan. Tenaga kerja menjadi salah 

satu indikator penting selain berperan dalam perkembangan pembangunan 

ekonomi melainkan juga berperan sebagai faktor produksi serta distribusi barang 

dan jasa (Damayanti, 2019). 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut 

UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah 

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan 

atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 

tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika 

penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di 

Indonesia adalah berumur 15-64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang 

mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia 

dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang 

menyebutkan diatas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun 
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karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di 

Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Jumlah Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2018 

No Provinsi Jumlah Tenaga Kerja 

1 Aceh 2.203.717 

2 Sumatera Utara 6.728.431 

3 Sumatera Barat 2.410.450 

4 Riau 2.915.597 

5 Jambi 1.721.362 

6 Sumatera Selatan 3.963.870 

7 Bengkulu 963.463 

8 Lampung 4.060.377 

9 Kepulauan Bangka Belitung 701.366 

10 Kepulauan Riau 901.019 

11 DKI Jakarta 4.726.779 

12 Jawa Barat 20.779.888 

13 Jawa Tengah 17.245.548 

14 DI Yogyakarta 2.118.392 

15 Jawa Timur 20.449.949 

16 Banten 5.332.496 

17 Bali 2.490.870 

18 Nusa Tenggara Barat 2.154.124 

19 Nusa Tenggara Timur 2.411.533 

20 Kalimantan Barat 2.346.881 

21 Kalimantan Tengah 1.301.002 

22 Kalimantan Selatan 2.021.666 

23 Kalimantan Timur 1.618.285 

24 Kalimantan Utara 323.400 

25 Sulawesi Utara 1.095.145 

26 Sulawesi Tengah 1.451.491 

27 Sulawesi Selatan 3.774.924 

28 Sulawesi Tenggara 1.207.488 

29 Gorontalo 555.533 

30 Sulawesi Barat 619.395 

31 Maluku 700.143 

32 Maluku Utara 515.615 

33 Papua Barat 417.544 

34 Papua 1.777.207 
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2018  
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Dilihat dari Tabel 1.2 jumlah tenaga kerja di Indonesia tertinggi pada 

tahun 2018 terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 20.779.888, sedangkan 

jumlah tenaga kerja terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 

323.400. 

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mengatasi 

pengangguran. Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah 

angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Indonesia 

merupakan negara berkembang dimana salah satu permasalahan yang dihadapi 

yaitu pengangguran. Masalah pengangguran yang dialami di Indonesia 

ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun (Kuntiarti, 

2018). Berikut tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2014-2018 

(Dalam Persen) 

No Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka 

1 2014 5,94 

2 2015 6,18 

3 2016 5,61 

4 2017 5,50 

5 2018 5,34 
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, tahun 2014-2018 

Pada Tabel 1.3 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tertinggi pada 

tahun 2015 yaitu sebesar 6,18%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka paling 

rendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,34%. Salah satu penyebab meningkatnya 

pengangguran di Indonesia adalah jumlah angkatan kerja lebih besar dari pada 

kesempatan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga 
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berdampak pada sulitnya bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Dari tabel di 

atas bisa dikatakan tingkat pengangguran terbuka memang belum bisa diatasi. 

Peningkatan pengangguran terbuka akan menghambat pertumbuhan ekonomi  

karena tanggungan usia produktif akan meningkat dengan demikian produktivitas 

masyarakat akan menurun. 

Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan kurang 

berhasilnya pembangunan dalam suatu negara karena terjadi ketidakseimbangan 

antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Tingkat 

pengangguran yang tinggi akan mengganggu stabilitas nasional negara, sehingga 

setiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat 

yang wajar. Jundi (2014) menyebutkan bahwa pengangguran terbuka terjadi 

karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan tingkat 

pertumbuhan angkatan kerja yang cepat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu tujuan yang sangat diharapkan bagi suatu negara ataupun 

daerah. Dalam mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi tentunya tidak 

terlepas dari beberapa upaya yang harus dilaksanakan melalui proses 

pembangunan. Dalam menjalani program-program pembangunan diperlukannya 

kualitas manusia yang baik sehingga sasaran dalam mencapai petumbuhan 

ekonomi dapat tercapai. Untuk itu perlu di analisis variabel-variabel apa saja yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar variabel tersebut 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas dapat dikemukakan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia? 

2. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia? 

3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia? 

4. Apakah pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat ditetapkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di  

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan 

ekonomi  di  Indonesia. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan dan sumber informasi yang bermanfaat bagi 

pengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan strategi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang keadaan di 

wilayah Indonesia yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. 

3. Bagi peneliti lain 

Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang 

ingin mengembangkan penelitian terkait variabel yang sama. 

E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis data panel (pooled data). Analisis 

dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu (time-series 

data) dan kerat lintang (cross-section data). Dalam model data panel persamaan 

model dengan menggunakan data cross-section dapat ditulis sebagai berikut : 

PDRBit = β0 + β1TPit + β2TKit + β3PPit + β4TPTit + εit 

Dimana : 

PDRB  =   Pertumbuhan Ekonomi (miliar rupiah) 

TP  =   Tingkat Pendidikan (jiwa) 

TK  =   Tenaga Kerja/Employment (jiwa) 

PP  =   Pengeluaran Pemerintah (ribu rupiah) 
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TPT  =   Tingkat Pengangguran Terbuka (jiwa) 

ε  =   Error term (faktor kesalahan) 

β0  =   Konstanta 

β1 ... β4  =   Koefisien regresi variable independen 

i  =   observasi ke 

t  =   tahun ke t 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu 

data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber data 

lain yang relevan. Data yang digunakan adalah data time series berupa tahun 

2014-2018, dan data cross section berupa 34 Provinsi di Indonesia. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan hasil penelitian di dalam skripsi ini disusun dalam sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini merupakan penjabaran mengenai teori-teori yang 

menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, serta mencakup 

kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu. 
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BAB III :    METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel, 

teknik pengumpulan data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum hasil penelitian, analisis 

data dan pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran 

yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan. 




