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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Rahman (2016), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

menjadi tolak ukur dalam mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 

Terjadinya kenaikan dan penurunan PDRB mengindikasikan terjadinya proses 

produksi barang dan jasa pada suatu daerah. Peningkatan PDRB suatu daerah 

menunjukkan peningkatan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Dengan demikian, 

tenaga kerja banyak terserap dan kesejahteraan masyarakat meningkat. 

Terjadinya kenaikan PDRB mengindikasikan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu alat ukur 

dalam melihat keadaan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang 

semakin meningkat mengindikasikan baiknya keadaan ekonomi di wilayah 

tersebut. Data PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Surakarta 

ditampilkan pada Tabel 1.1. 

Berdasarkan Tabel 1.1, total PDRB riil dari setiap tahun mengalami 

kenaikan. Peningkatan PDRB di Eks Karesidenan Surakarta selama 10 tahun 

terakhir mencapai lebih dari 70 triliyun rupiah. Namun, pertumbuhan PDRB yang 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di angka 5%. Angka 

tersebut lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan pada 

APBD Jawa Tengah dari tahun 2010-2019 yaitu 6%. Hal tersebut dapat 
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berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat secara umum. Maka dari itu 

diperlukan perhatian pemerintah agar pertumbuhan ekonomi menjadi stabil. 

Tabel 1. 1 Jumlah PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi di Eks Karesidenan 

Surakarta Tahun 2010-2019 

 

Tahun PDRB (Juta Rupiah) Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2010 114.087.441,55 5,48 

2011 120.693.461,29 5,47 

2012 127.665.055,66 5,46 

2013 135.203.476,92 5,58 

2014 142.546.305,95 5,15 

2015 150.449.289,05 5,25 

2016 158.620.216,90 5,15 

2017 167.619.471,39 5,37 

2018 177.180.965,76 5,40 

2019 187.380.830,67 5,44 
    Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, diolah 

Salah satu faktor yang berkaitan erat dengan PDRB adalah investasi. 

Menurut Rosmalia, Iskandar, dan Fitriadi (2014), investasi secara umum adalah 

pengeluaran dana yang dikeluarkan saat ini untuk mendapatkan imbalan dana 

pada masa yang akan datang. Peningkatan modal riil di masyarakat baik dalam 

bentuk peralatan, gedung, atau persediaan kebutuhan pokok adalah proses 

terjadinya pembentukan modal. Pembentukan modal akan meningkatkan kapasitas 

produksi dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Dengan modal 

yang semakin banyak dan teknologi yang semakin canggih, produksi barang dan 

jasa akan meningkat. Hal inilah yang akan mempengaruhi keadaan PDRB di suatu 

wilayah. Nilai investasi di masing-masing kabupaten/kota di Eks Karesidenan 

Surakarta ditampilkan pada Tabel 1.2. 
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Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa terjadi fluktuasi pada realisasi 

investasi di Eks Karesidenan Surakarta. Investasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 

sebesar Rp.6.393.817, namun turun drastis pada tahun 2019. Hal ini terjadi karena 

ketidakstabilan keamanan yang disebabkan konflik saat diselenggarakan pemilu. 

Dikhawatirkan penurunan investasi akan berdampak buruk bagi pembangunan 

ekonomi, karena semakin sedikitnya penciptaan lapangan kerja baru dan 

menurunnya kegiatan ekonomi. 

Tabel 1. 2 Nilai Investasi Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta Tahun 

2015-2019 (Juta Rupiah) 

 

Kab/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 

Boyolali 933.865 18.538 493.001 1.128.864 430.283 

Klaten 455.996 68.758 235.700 232.880 215.486 

Sukoharjo 87.304 395.511 2.216.107 1.160.833 926.539 

Wonogiri 137.223 228.771 47.895 42.691 59.627 

Karanganyar 3.370.655 1.878.300 1.961.156 996.558 274.774 

Sragen 420.554 968.625 1.002.476 2.446.585 35.597 

Surakarta 20.598 22.607 40.212 383.388 213.308 

Total 5.428.210 3.583.126 5.998.565 6.393.817 2.157.631 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, diolah 

Selain investasi, faktor lain yang juga berkaitan erat dengan PDRB 

adalah pengeluaran pemerintah. Menurut Sitaniapessy (2013), belanja pemerintah 

ditujukan untuk membiayai fungsi dari pembangunan. Hal inilah yang 

menghasilkan kembali produk-produk yang diperlukan untuk meningkatkan 

kemajuan perekonomian. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari 

kebijakan fiskal, yakni sutau tindakan pemerintah untuk mengatur besarnya 

pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang tercermin melalui APBN untuk 

nasional dan APBD untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk 
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mengatur kestabilan harga, tingkat output atau kesempatan kerja dan memacu 

pertumbuhan ekonomi. Data pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota di Eks 

Karesidenan Surakarta ditampilkan pada Tabel 1.3. 

Tabel 1. 3 Pengeluaran Pemerintah Berdasar PDRB Riil Kabupaten/Kota di Eks 

Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) 

 

Kab/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 

Boyolali 1.283.656 1.296.820 1.327.826 1.376.089 1.411.257 

Klaten 1.616.904 1.615.995 1.663.343 1.742.870 1.801.223 

Sukoharjo 1.142.277 1.154.783 1.185.500 1.230.174 1.292.642 

Wonogiri 1.317.547 1.323.796 1.352.389 1.379.465 1.436.383 

Karanganyar 1.221.411 1.216.429 1.256.148 1.312.240 1.341.098 

Sragen 1.379.935 1.362.460 1.391.617 1.430.373 1.486.312 

Surakarta 2.967.017 2.879.221 2.995.646 3.048.517 3.158.638 

Total 10.930.761 10.851.520 11.174.485 11.521.745 11.929.573 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, diolah 

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa total pengeluaran pemerintah di 

Eks Karesidenan Surakarta rata-rata setiap tahun naik. Hal ini sejalan dengan 

kenaikan PDRB total setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengeluaran pemerintah secara keseluruhan sudah sesuai dengan tujuan 

pemerintah dalam rangka meningkatkan PDRB. Ketika pengeluaran pemerintah 

meningkat, permintaan barang dan jasa akan meningkat. Hal ini mengakibatkan 

peningkatan penjualan barang dan jasa oleh perusahaan. Dengan hal ini, 

perusahaan akan meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Hal inilah 

yang menyebabkan kenaikan PDRB di wilayah Eks Karesidenan Surakarta.  

Selain investasi dan pengeluaran pemerintah, faktor yang berkaitan erat 

dengan PDRB adalah ekspor neto. Keseimbangan perekonomian dunia termasuk 

Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh sektor swasta, tetapi juga dipengaruhi 
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pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional, salah satunya melalui 

ekspor neto. Ekpor neto yang tinggi akan menyebabkan terjadinya peningkatan 

produksi barang dan jasa. Apabila nilai ekspor lebih tinggi dari impor, maka suatu 

daerah akan menjadi daerah yang produktif, mandiri, dan maju.  

Menurut Martikasari (2016), peningkatan produksi barang dan jasa 

mengimplikasikan terjadinya kenaikan PDRB pada suatu wilayah. Kenaikan pada 

konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto akan menyebabkan 

kenaikan produksi barang dan jasa. Kenaikan produksi barang dan jasa inilah 

yang akan menyebabkan peningkatan terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi. 

Perkembangan nilai ekspor neto di kabupaten/kota di Eks Karesidenan Surakarta 

ditampilkan pada Tabel 1.4. 

Tabel 1. 4 Nilai Ekspor Neto Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta 

Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) 

 

Kab/Kota 2015 2016 2017 2018 2019 

Boyolali -1.398.934 -1.453.459 -1.442.070 -1.374.541 -1.229.235 

Klaten -1.757.414 -1.342.858 -1.558.650 -1.502.228 -1.333.770 

Sukoharjo 174.963 397.163 832.379 1.004.426 1.129.666 

Wonogiri -245.863 -75.387 -156.362 -95.258 -121.631 

Karanganyar -4.931 -68.729 -173.401 -62.618 74.519 

Sragen -47.668 -129.239 -127.592 -161.721 -96.663 

Surakarta -7.141.105 -7.180.420 -7.627.971 -8.570.293 -8.652.366 

Total -10.418.938 -9.850.913 -10.251.651 -10.760.216 -10.227.461 

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, diolah 

Berdasarkan Tabel 1.4, terlihat bahwa total ekspor neto di semua 

kabupaten/kota di Eks Karesidenan Surakarta bernilai negatif. Hal ini berarti 

bahwa nilai impor lebih tinggi daripada ekspor. Hal tersebut tidak akan menjadi 

masalah selama impor ditujukan untuk faktor penunjang produksi barang dan jasa, 
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misalnya dengan impor mesin potong kain pada perusahaan tekstil. Hal ini 

berguna untuk meningkatkan hasil produksi tekstil secara efisien dan efektif. 

Berdasarkan penjelasan di muka, dapat disimpulkan bahwa PDRB 

merupakan indikator penting dalam mengukur keadaan ekonomi di suatu wilayah. 

Selain itu, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekpor neto merupakan variabel 

penting dalam meningkatkan PDRB, karena investasi, pengeluaran pemerintah, 

dan ekspor neto yang tinggi berdampak bagi peningkatan produksi barang dan 

jasa.  Hal tersebut menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dalam 

penelitian ini diukur melalui peningkatan PDRB. 

B. Rumusan Masalah  

Permasalahan dalam PDRB di Eks Karesidenan Surakarta adalah 

pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5%. Angka tersebut lebih rendah 

dari target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan pada APBD Jawa Tengah 

dari tahun 2010-2019 yaitu 6%. Maka, diperlukan analisis untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PDRB di Eks Karesidenan Surakarta. 

Investasi di Eks Karesidenan Surakarta  mengalami penurunan yang signifikan, 

terutama pada tahun 2019.  Hal ini terjadi karena ketidakstabilan keamanan yang 

disebabkan konflik pemilu. 

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan setiap 

tahunnya, sedangkan ekspor neto di Eks Karesidenan Surakarta bernilai negatif. 

Artinya, nilai ekspor lebih tinggi dari impor. Hal tersebut tidak menjadi masalah 

selama impor ditujukan untuk faktor peningkatan produksi barang dan jasa. 

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang masalah, maka perlu dilakukan 



7 
 

 

penelitian untuk mengestimasi pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan 

ekspor neto terhadap PDRB di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2016-2019. 

C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh investasi terhadap PDRB di 

Eks Karesidenan Surakarta tahun 2016-2019 

2. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah 

terhadap PDRB di Eks Karesidenan Surakarta tahun 2016-2019 

3. Mengestimasi arah dan besarnya pengaruh ekspor neto terhadap PDRB di 

Eks Karesidenan Surakarta tahun 2016-2019 

 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi otoritas pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan terkait dengan perumusan kebijakan untuk 

mengatasi pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Surakarta yang 

didefinisikan sebagai PDRB. 

Di kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan 

memperkaya rujukan atau pustaka mengenai faktor yang mempengaruhi PDRB. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Adapun sistematika penelitian ini yang memuat uraian secara garis besar 

isi dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penilitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan semua teori dan penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan PDRB, investasi, konsumsi pemerintah, dan 

ekspor neto. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode-metode yang digunakan 

dalam penelitian. Secara garis besar, bab ini terdiri dari jenis dan 

sumber data, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, 

dan metode analisis data. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil olah data dan interpretasi hasil penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


