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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berperan penting bagi 

perekonomian suatu negara karena merupakan sumber pendapatan nasional yang 

berasal dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. 

Peningkatan PDRB menurut harga konstan dapat memberikan gambaran 

mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai (Sukirno, 2000). Setiap negara 

akan berusaha keras untuk mengalokasikan dengan baik pendapatan dari PDRB 

supaya pertumbuhan ekonominya semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena 

pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan dari 

suatu negara. Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2019 

ditampilkan pada Tabel 1-1. 

Tabel 1-1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 dan Pertumbuhan 

Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2019 

Tahun PDRB (Juta Rupiah) 
Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

 2011 658.003.645,36 5,58% 
 

2012 690.461.017,10 4,93% 
 

2013 726.652.111,10 5,24% 
 

2014 763.219.714,00 5,03% 
 

2015 805.107.511,97 5,49% 
 

2016 849.077.575,89 5,46% 
 

2017 893.726.881,95 5,26% 
 

2018 941.074.049,63 5,30% 
 

2019 990.664.597,29 5,27% 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah (diolah) 
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Berdasarkan Tabel 1-1, nampak bahwa PDRB Provinsi Jawa Tengah dari 

tahun 2010 sampai 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi, laju 

pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai 2019 cenderung berfluktuasi dan 

relatif lambat. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan berimbas 

pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, peran 

pemerintah dalam membuat strategi serta perencanaan pembangunan yang dapat 

digunakan sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat perlu dimaksimalkan lagi, 

sehingga akan membuat pendapatan masyarakatnya meningkat. 

Salah satu variabel yang berkaitan erat dengan PDRB adalah pengeluaran 

pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam mengalokasikan dana yang 

digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur yang ada. 

Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan 

masyarakat seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan gaji untuk pegawai 

pemerintahan (Haryanto, 2013). Pengelolaan pengeluaran pemerintah yang baik 

dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian, yang 

artinya peningkatan pengeluaran pemerintah akan mendorong pengeluaran 

agregat, dan hal tersebut akan meningkatkan konsumsi dan tabungan masyarakat. 

Perkembangan pengeluaran pemerintah di Jawa Tengah pada tahun 2010-2019 

terlihat pada Tabel 1-2. 

Berdasarkan Tabel 1-2, terlihat bahwa pengeluaran pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2010 sampai 2019 cenderung meningkat, meski sempat terjadi 

penurunan pada tahun 2018. Meski demikian, pertumbuhan pengeluaran 

pemerintah melambat sejak mencapai puncaknya tahun 2015. Hal tersebut terjadi 
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dikarenakan perekonomian global yang tidak stabil dan fluktuasi asumsi ekonomi 

makro. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan proses pembangunan, misalnya 

pembangunan infrastruktur, tidak terlaksana dengan baik, sehingga belum 

sepenuhnya dapat digunakan oleh masyarakat. Akibatnya, arus barang dan jasa 

menjadi terhambat, dan pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan 

ekonomi. 

Tabel 1-2 Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2014-2019 

Tahun 
Pengeluaran Pemerintah 

(Juta Rupiah) 
Pertumbuhan (%) 

2010 33.318.453.721 8,20% 

2011 35.974.901.275 7,97% 

2012 47.158.522.419 31,09% 

2013 48.362.422.052 2,55% 

2014 54.041.206.640 11,74% 

2015 72.929.222.488 34,95% 

2016 80.510.004.351 10,39% 

2017 82.460.035.621 2,42% 

2018 76.605.675.602 -7,10% 

2019 82.295.324.061 7,43% 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah) 

Selain pengeluaran pemerintah, variabel lain yang juga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi masyarakat. Konsumsi 

masyarakat bergantung pada pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan, 

semakin tinggi pula konsumsi (Mankiw, 2007). Peningkatan konsumsi akan 

memicu peningkatan pengeluaran agregat, yang dapat mendorong peningkatan 

produksi. Perkembangan konsumsi masyarakat di Jawa Tengah tahun 2013-2019 

terlihat pada Tabel 1-3. 
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Tabel 1-3 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Makanan dan Bukan 

Makanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019 

 

Tahun 
Pengeluaran 

 (Rupiah) 

Pertumbuhan  

(%) 

2013 574.922 13,40% 

2014 645.899 12,35% 

2015 713.951 10,54% 

2016 780.633 9,34% 

2017 844.107 8,13% 

2018 938.581 11,19% 

2019 956.403 1,90% 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah) 

Berdasarkan Tabel 1-3, terlihat bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi 

masyarakat di Jawa Tengah dari tahun 2013-2019 meningkat setiap tahunnya 

walaupun pertumbuhannya tidak stabil. Pertumbuhan konsumsi pada tahun 2019 

adalah yang terendah, yaitu sebesar 1,9%. Tingkat konsumsi pada tahun 2019 

mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh penurunan tekanan inflasi pada 

tahun 2019 yang berakibat pada pendapatan masyarakat mengalami penurunan, 

dikhawatirkan pertumbuhan konsumsi mulai tahun 2020 juga menurun. Hal 

tersebut dapat berdampak buruk bagi perekonomian Jawa Tengah, karena 

konsumsi merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapaan nasional. 

Selain pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat, variabel lain 

yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penanaman modal atau 

investasi. Apabila pemerintah berhasil membuat para investor menanamkan 

modalnya untuk pembangunan infrastruktur, hal tersebut dapat memperlancar 

distribusi barang dan jasa, sehingga aktivitas ekonomi dapat terdorong dan 

pertumbuhan ekonomi meningkat (Sukirno, 2006). Perkembangan konsumsi 
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masyarakat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2019 terlihat pada Tabel 1-

4. 

Tabel 1-4 Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2015-2019 

Tahun  PMDN (Juta Rupiah) 
Pertumbuhan 

(%) 

2015 15.410.714,60 13,30% 

2016 24.070.352,60 56,19% 

2017 19.866.012,50 -17,47% 

2018 27.474.893,60 38,30% 

2019 18.638.983,20 -32,16% 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (diolah) 

Berdasarkan Tabel 1-4, terlihat bahwa terjadi fluktuasi Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah dari tahun 2015-2019, sehingga 

menyebabkan pertumbuhan PMDN belum stabil. Hal tersebut disebabkan karena 

perbandingan nilai Izin Prinsip (IP) dan Izin Usaha (IU). IP di Jawa Tengah 

mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2014-2015 sempat terjadi penurunan IP. 

Minat investor untuk melakukan investasi tergantung pada banyaknya IP yang 

diterbitkan pada suatu daerah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin 

Prinsip Penanaman Modal (Perka BKPM 14/2015). Tak hanya itu, persebaran IU 

di Jawa Tengah dalam kategori jumlah proyek masih sangat kurang merata seperti 

di Kabupaten Wonogiri, Sragen, dan Demak. Tidak stabilnya investasi 

mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Tengah belum memiliki daya tarik bagi 

para investor dalam negeri. Maka, pemerintah berperan untuk meningkatkan daya 

tarik investor dan mempermudah IP dan IU. 



6 
 

 

B. Rumusan Masalah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan faktor penting 

dalam mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah karena PDRB menjadi 

indikator lancarnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan latar 

belakang, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah belum 

stabil. Diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk dapat menjaga kestabilan 

PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, sehingga 

kesejahteraan masyarakatnya terjamin. 

Belum stabilnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah diduga 

karena pertumbuhan pengeluaran pemerintah tidak stabil. Hal ini disebabkan 

karena pengeluaran pemerintah berperan penting dalam pembangunan 

infrastruktur yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Infrastruktur 

yang dibangun dan dikelola dengan baik oleh pemerintah dapat mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi. Selain itu, konsumsi masyarakat yang melambat 

pertumbuhannya sejak tahun 2019 juga berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini disebabkan karena konsumsi merupakan salah satu penyumbang terbesar 

bagi pendapatan nasional. Penanaman modal atau investasi juga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena investasi dapat 

meningkatkan kapasitas produksi. Investasi yang turun drastis pada tahun 2019 

dikhawatirkan akan menghambat kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar 

belakang, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang 

belum stabil diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Maka, perlu dilakukan 
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penelitian mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah, konsumsi masyarakat, dan 

penanaman modal terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tegah tahun 2014-2019. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang 

hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi arah dan besarnya 

pengaruh pengeluaran pemerintah, konsumsi masyarakat, dan penanaman modal 

terhadap PDRB di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 

dengan menggunakan regresi data panel. 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi pembuat kebijakan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan 

berguna bagi peneliti lain yang ingin meneliti tema yang sejenis di masa yang 

akan datang dengan kebaruan yang relevan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah sebuah urutan dalam menyelesaikan 

penelitian yang telah dilakukan. Hal ini perlu diperhatikan agar penelitian yang 

dibuat tersusun secara urut. Penulisan penelitian ini dibagu secara sistematis 

menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas landasan teori tentang pertumbuhan ekonomi 

dan pengaruh masing-masing variabel independen yaitu 

pengeluaran pemerintah, konsumsi masyarakat, dan penanaman 

modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada bab ini juga akan 

dipaparkan beberapa penelitian terdahulu, yang kemudian diikuti 

oleh kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang alat dan model analisis beserta 

langkah-langkah estimasi dan hasil dari uji hipotesisnya, serta jenis 

dan sumber data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil analisis data, interpretasi hasil regresi, 

dan interpretasi ekonomi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian, 

serta keterbatasan penelitian. 


