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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  Masalah 

Bagi kebanyakan negara berkembang, sektor perdagangan khususnya 

perdagangan luar negeri memegang peranan penting dalam mendukung 

perekonomian negara tersebut. Sektor perdagangan yang berbasis pada 

industrialisasi memegang peranan kunci karena produk yang dihasilkan 

diharapkan mampu bersaing dengan produk industri negara lain dalam pasar 

global. Kemajuan pembangunan sektor industri maupun perdagangan diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan pembangunan 

pertumbuhan ekonomi (Sudaryati, 2002: 2). 

Prestasi pembangunan dapat dinilai dengan berbagai macam cara dan 

tolak ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan non 

ekonomi. Salah satu cara tolak ukur untuk menilai prestasi pembangunan tersebut 

adalah dengan melihat tingkat pertumbyhan ekonomi daerah. Pada umumnya, laju 

pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat 

pertumbuhan PDB/PNB. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan 

PDB/PNB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari 

tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan stuktur ekonomi terjadi 

atau tidak. Suatu perekonomian baru dapat dinyatakan dalam keadaan 
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berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka 

panjang yang meningkat (Lincolin Arsyad, 1999 : 7) 

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan 

suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan 

kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000 : 

367). Pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 

1998, proses pembangunan ekonomi di Indonesia terasa berhenti, bahkan 

pertumbuhan ekonomi negative pada awal tahun 1998. Hal tersebut 

mengakibatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional turun hingga 8% 

selama tahun 1998, dan perekonomian nasional secara keseluruhan mengalami 

kontraksi sebesar 12,64%.  

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju 

pada terciptanya keadilan sosial maka kegiatan pembangunan di sektor 

perdagangan yang merupakan bagian dari potensi ekonomi harus diarahkan untuk 

mewujudkan sasaran-sasaran yang dapat menjamin kelancaran arus barang, 

merangsang kegiatan usaha, memberikan pemerataan kesempatan berusaha dan 

pemerataan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan kepastian usaha. 

Dalam hubungan ini perijinan usaha dibidang perdagangan merupakan alat untuk 

penertiban, pengarahan, pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perdagangan 

menuju tertib usaha, sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat diwujudkan. 
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Perdagangan merupakan sektor yang berpengaruh besar pada 

pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah. Sejalan dengan laju pertumbuhan 

dan perubahan struktur ekonomi nasional, maka peranan dan sumbangan sektor 

perdagangan menjadi semakin penting pula. 

Peranan sektor perdagangan antara lain memperlancar arus barang dan 

jasa, mengusahakan dan menjaga tingkat harga menjadi relatif stabil dan 

peningkatan nilai tambah yang dihasilkan serta kemampuannya menyerap tenaga 

kerja yang cukup besar. 

Di Jawa Tengah pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk 

memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan 

konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi, mempercepat 

pembangunan, menyebar dan memeratakan hasil-hasil pembangunan sehingga 

akan terbuka luas kesempatan dan lapangan kerja serta lebih mendorong 

peningkatan pendapatan masyarakat. (ciptakarya.pu.og.id) 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penulisan skripsi ini penulis 

memilih judul ”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DI JAWA TENGAH TAHUN 

1985 – 2005”. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan berbagai permasalahan 

sebagai berikut: 
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”Bagaimana pengaruh PDRB sektor pedagangan Jawa Tengah, investasi, 

inflasi, jumlah perusahaan, dan jumlah pasar terhadap pertumbuhan sektor 

perdagangan di Jawa Tengah” 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penelitian ini adalah : Untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh PDRB sektor perdagangan Jawa Tengah, 

investasi, inflasi, jumlah perusahaan, dan jumlah pasar terhadap pertumbuhan 

sektor perdagangan di Jawa Tengah. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dalam 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sektor perdagangan dalam 

peranannya untuk pembangunan daerah. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan 

pedagangan di Jawa Tengah. 

 

E.  Metodologi Penelitian 

1.   Jenis dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

berupa data time series tahun 1985-2005 data yang digunakan meliputi 



 

 

5 

5

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perdagangan, investasi 

sektor perdagangan, inflasi, jumlah perusahaan dan jumlah pasar yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik, Departemen Industri dan Perdagangan 

juga Instansi yang terkait lainnya. 

2.  Definisi Operasional Variabel 

a.  Variabel Dependen 

Pertumbuhan sektor perdagangan, yaitu suatu proses kenaikan produk 

domestik regional bruto sektor perdagangan dari tahun ke tahun. 

b.   Variabel Independen 

1)  PDRB sektor perdagangan 

Adalah jumlah nilai produk akhir barang dan jasa netto yang 

dihasilkan oleh berbagai faktor atau unit produksi sektor perdagangan 

dalam jangka waktu tertentu (1 tahun) dalam satuan jutaan rupiah di 

wilayah Jawa Tengah. 

2)  Investasi 

Merupakan pembelian (dan juga berarti produksi) dari kapital/modal 

barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi 

yang akan datang (barang produksi). 

3)  Inflasi 

Adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan 

terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses 

menurunnya nilai mata uang secara kontinu. 
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4)  Jumlah Perusahaan 

Adalah keseluruhan jumlah perusahaan-perusahaan dagang kecil, 

menengah dan besar yang berada di Jawa Tengah yang ditunjukkan 

dalam penerbitan jumlah surat ijin usaha perdagangan (SIUP) yang 

diukur dalam satuan unit perusahaan. 

5)  Jumlah Pasar 

Adalah keseluruhan jumlah pasar-pasar tradisional dan pasar modern 

yang berada di Jawa Tengah yang digunakan untuk melakukan 

transaksi jual beli atau perdagangan yang diukur dalam satuan unit 

pasar. 

3.  Alat dan Model Analisis 

Alat dan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

linier dengan metode OLS (Ordinary Least Square). Adapun formulasi model 

persamaannya adalah sebagai berikut : 

  Y  =  β0  + β1 PDRB + β2 INV + β3 INF + β4 JPr + β5 JPs + ℮i 

Dimana  : 

Y    =   Pertumbuhan sektor perdagangan Jawa Tengah (%) 

PDRB           =  Produk Domestik Regional Bruto sektor  

perdagangan Jawa Tengah (Juta Rupiah) 

INV                   =  Investasi (Juta rupiah) 

INF                   =  Inflasi (%) 

JPr                     =  Jumlah Perusahaan ( /unit ) 
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JPs                     =  Jumlah Pasar ( /unit ) 

β0   = Intercept / Konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien Regresi 

℮i   = Variabel Pengganggu 

  Untuk mengetahui seberapa kuatnya pengaruh variabel bebas 

(independent) terhadap variabel tak bebas (dependent), dapat diukur dengan 

menggunakan koefisien korelasi (R
2
). 

Selanjutnya dilakukan pengujian kriteria statistik dan pengujian 

asumsi klasik berupa : 

1. Uji – t 

 Untuk menguji signifikan masing-masing variabel independent terhadap 

variabel dependent digunakan uji- t 

2. Uji F 

 Sedangkan untuk pengujian secara serentak atau secara bersama-sama 

dipergunakan uji F 

3. Uji  Asumsi Klasik (Ekonometrika) 

 Untuk memperkuat signifikansi dari koefisien yang diperoleh bahwa tidak 

ada penyimpangan terhadap asumsi klasik, maka dilakukan uji 

ekonometrika antara lain : 

a. Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas adalah hubungan yang sempurna antara semua atau 

beberapa variabel bebas atau bisa dikatakan suatu kondisi dimana 
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satu atau lebih variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas 

lainnya. 

b. Uji Heterokedastisitas 

 Kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. 

c.  Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi mengidentifikasikan adanya pengaruh nilai varian 

masa lalu terhadap nilai varian masa kini atau mendatang. 

d.      Uji Normalitas 

Uji normalitas ganguan ui penting karena uji validitas pengaruh 

variabel independen secara serempak (uji f) maupun sendiri-

sendiri(uji t) mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini tidak 

terpenuhi maka kedua uji tersebut tidak valid (Gujarati, 1995). 

e.      Uji spesifikasi model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji 

asumsi CLRM tentang linieritas model. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II  Landasan teori 

Landasan teori merupakan penjabaran dari teoristik yang 

terdapat pada usulan penelitian dan memuat materi-materi yang 

disimpulkan dan diperoleh dari sumber tertulis yang dipakai 

sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik 

permasalahan yang dimunculkan. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, tehnik analisis 

data dan jenis sumber data. 

BAB IV  Analisis Data 

Bab ini secraa rinci menguraikan tentang deskripsi data dan 

analisis data. 

BAB V  Penutup 

Membahas tentang kesimpulan dan implikasi, kebijaksanaan 

atau saran. 

 

 

 

 

 

 

 




