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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi juga sebgai sebuah proses peningkatan output dari 

waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan suatu negara (Hadi Sasana, 2006). Adapun beberapa faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu indeks pembangunan manusia 

(IPM), tenaga kerja, dan kemiskinan. 

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah 

angka PDRB per kapita. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir 

yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu 

periode (Hadi Sasana, 2006). Sedangkan yang dimaksud dengan PDRB per 

kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita sering 

digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB per kapita 

suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah 

tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut 

(Thamrin, 2001). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin 

sejahtera penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain jumlah penduduk miskin 

akan berkurang. 

Menurut BPS (2016), pertumbuhan ekonomi kota surakarta mengalami 

peningkatan yang signifikan dari tahun 1990-2017. Seperti yang ditunjukan pada 

gambarPDRB kota Surakarta berikut ini : 
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Tabel I.1 

PDRB Kota Surakarta 

TAHUN 
PDRB            

(juta rupiah) 
TAHUN 

PDRB            

(juta rupiah) 

1990 15474842.26 2004 20901515.39 

1991 15767132.59 2005 20956664.51 

1992 15849856.26 2006 21055932.92 

1993 16233142.62 2007 21116596.95 

1994 16679850.47 2008 21276529.39 

1995 17327852.6 2009 21367525.43 

1996 18265387.59 2010 21469551.3 

1997 18957509.01 2011 22848439.42 

1998 19180862.93 2012 24123781.59 

1999 19302190.99 2013 25631681.32 

2000 19644115.52 2014 26984358.61 

2001 20074278.63 2015 28453493.87 

2002 19440063.79 2016 29975873.01 

2003 20129427.75 2017 31685480.46 

 

 

 

Menurut gambar  I.1 diatas menunjukan bahwalaju pertumbuhan ekonomi 

kota surakarta dari tahun 1990 sebesar 15,474,842.26 juta mengalami 

peningkatan ditahun 2001 menjadi 20,074,278.63 juta dan mengalami 

peningkatan ditahun 2006 menjadi 21,055,932.92 juta dan mengalami 

peningkatan ditahun 2012 menjadi 24,123,781.59 juta dan mengalami 

peningkatanditahun 2017 menjadi 31,685,480.46 juta. Hal ini menunjukan bahwa 

Sumber :Badan Pusat Statistik Surakarta, 

2016 
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PDRB kota Surakarta stabil menunjukan keadaan ekonom berada dalam posisi 

normal.  

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya 

pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur 

mutu modal manusia, United Nations Development Program (UNDP) 

mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human 

Development indexs atau indeks pembangunan manusia (IPM). Tingkat 

pembanguna manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk 

dalam menyerap dan mengelola sumber- sumber pertumbuhan ekonomi, baik 

kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana 

penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.Indeks Pembangunan manusia 

merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik 

penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas 

non fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf.  

Disamping IPM, tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi.Peranan tenaga kerja tersebut sebagai salah satu faktor 

produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional 

dari segi kuantitas atau jumlah saja. Sementara itu kita beranggapan bahwa kalau 

jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam usaha produksi meningkat, maka jumlah 

produksi yang bersangkutan juga meningkat. Dengan kata lain kalau tidak ada 

peningkatan jumlah tenaga kerja maka jumlah produksi akan tetap. Pernyataan 

yang demikian ini, tidak dapat seluruhnya dianggap benar karena walaupun 
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jumlah tenaga kerja itu tidak berubah, tetapi bila kualitas dari tenaga kerja itu 

menjadi lebih baik, maka dapat terjadi bahwa tingkat produksi akan meningkat 

pula. 

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi dengan tingkat kemiskinan. 

Tingkat kemiskinan menjadi pandangan untu mengetahu tingkat pertumbuhan di 

suatu daerah/kota. Kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat dalam 

posisi ekonomi rendah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka perlu 

diadakan pembenahan dalam sistem perekonomian untukmengatasi tingkat 

kemiskinan. 

Dilihat dari beberapa kasus tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan 

ekonomi di suatu daerah merupakan salah satu indikator penting dalam 

mengukur apakah masyarakat dalam suatu daerah sudah hidup sejahtera atau 

tidak. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan syarat bagi tercapainya 

pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin 

peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan 

kesempatan kerja. Semakin banyak jumlah tenaga kerja maka produktivitas akan 

barang dan jasa semakin meningkat pula. Tingkat produktivitas barang dan jasa 

tersebut sangatlah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang maka tingkat produktivitas barang dan jasa akan 

meningkat. 

Berdasarkan pengembangan pemaparan diatas, penelitian ini 

dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia 
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terhadap pertumbuhan ekonomi dengan aspek yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi pada umumnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini : 

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, terhadap pertumbuhan 

ekonomi kota Surakarta ? 

2. Faktor – faktorapa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota 

Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap 

pertumbuhan ekonomi kota Surakarta 

2. Menganalisis faktor - faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi kota Surakarta 
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D. Manfaat Penelitian 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak – pihak terkait 

dalam pengambilan kebijakan khusunya mengenai pertumbuhan ekonomi kota 

Surakarta. 

 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Analisis 

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini dengan 

menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif) yaitu analisis yang bersifat 

objektif dennganberdasarkan pada data yang berupa angka- angka. Dimana dalam 

analisis tersebut dengan menggunakan paket program eviews. Analisis data 

dilakukan dengan bantuan metode regresi linear berganda dengan menggunakan 

data panel dan disertai dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas, Adapun persamaan 

regresi yang dibentuk adalah sebagai berikut:  

Y= β0  +β1X1 + β2X2 +β3X3+ ɛt 

Berikut ini adalah gambaran model analisis dari penelitian secara 

sistematika modifikasi dari Nyoman lilya Sartika Dewi, I Ketut Sutrisna.2013. 

“Pengaruh Kompenoen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Provinsi Bali”. E-Jurnal EP Unud, 3[3]: 106-114. ISSN: 2308-0178. 9 

(Dimodifikasi) 
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GROWTH = β0  +β1IPMit + β2TKit +β3KMSit+ ɛt 

 Keterangan: 

 GROWTH  : Pertumbuhan Ekonomi 

 IPM   : Indeks Pembangunan Manusia 

 TK   : Tenaga kerja  

 KMS   : Kemiskinan 

 β0   : Konstanta 

 β1, β2, β3 : Koefisien Regresi 

 ɛt  : Error Term 

 

E.2. Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data time series 

dengan periode 1990 - 2017. Data diperoleh dari website, jurnal, atau penelitian 

terdahulu. Bersumber dari Kementrian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, manfaar, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI  
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Bab ini menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan 

pertumbuhan ekonomi dan faktor – faktor yang 

mempengaruhinya,penelitian terdahulu danhipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi jenis data, metode pengumpulan data, dan definisi 

operasional variabel. 

BAB IV : ANALISIS  DATA dan PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang diskripsi pertumbuhan ekonomi, 

pembahasan serta hasil penelitian yang meiputi variabel yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan interpretasi hasil. 

 

BAB V :PENUTUP 

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. 

 


