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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan untuk mencapai peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal 

dan teknologi. Pembangunan ekonomi itu sendiri berkaitan dengan adanya pertumbuhan 

ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mensejahterakan masyarakat menjadi 

syarat utama pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari 

dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebuah negara 

ditandai oleh adanya pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun pada suatu wilayah tersebut 

dapat dilihat dari besarnya pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi juga dapat 

mencerminkan suatu keadaan dalam masyarakat suatu wilayah ataupun negara.  

Sukirno (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan 

tingkat kegiatan ekonomi yang telah berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui 

tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan dari berbagai tahun yang 

dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. sehingga perubahan dalam nilai 

pendapatan hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Suatu 

perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan adanya perkembangan apabila 

tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya.  

Sedangkan Boediono (2009) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

bagian penting dari pembangunan suatu negara yang bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu 

indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan dan kemajuan perekonomian dari 

suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai peningkatan output 

masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya faktor produksi yang dipergunakan 

dalam proses produksi tanpa ada perubahan cara-cara atau teknologi itu sendiri. Indikator 
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pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu 

perekonomian tetapi juga memberikan indikasi tentang suatu mana aktifitas perekonomian 

yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap 

negara. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan, jika produk barang dan jasa yang 

dihasilkan mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Output yang dimiliki suatu 

wilayah yang nantinya akan digunakan dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi di wilayah 

tersebut dipengaruhi oleh banyaknya faktor baik dari dalam maupun dari luar wilayah itu 

sendiri (Saputra, 2011).  

Tabel 1.1  

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990-2019 

Tahun PDB (%) Tahun  PDB (%) 

1990 7.24 2005 5.69 

1991 6.91 2006 5.50 

1992 6.50 2007 6.35 

1993 6.50 2008 6.01 

1994 7.54 2009 4.63 

1995 8.22 2010 6.22 

1996 7.82 2011 6.17 

1997 4.70 2012 6.03 

1998 -13.13 2013 5.56 

1999 0.79 2014 5.01 

2000 4.92 2015 4.88 

2001 3.64 2016 5.03 

2002 4.50 2017 5.07 

2003 4.78 2018 5.17 

2004 5.03 2019 5.02 

Sumber : World Bank, data diolah 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi 

dari tahun ke tahun. Tahun 1990 angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7.24 persen, kemudian 

di tahun 1991 hingga tahun 1997 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dari 6.91 

persen menjadi 4.70 persen. Namun di tahun 1998 pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

mengalami penurunan yang sangat dratis sebesar -13.13 persen hal ini disebabkan terjadinya 
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krisis moneter yang melanda Indonesia. Di tahun berikutnya perekonomian Indonesia perlahan 

mulai membaik hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai normal kembali. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan PDB terbesar dengan pertumbuhan 

ekonomi yang cukup tinggi. Meski demikian pertumbuhan ekonominya masih lebih rendah 

dibandingkan beberapa negara di kawasan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di negara berkembang diantaranya adalah masalah kemiskinan, kualitas 

dan kuantitas sumber daya manusia, serta perkembangan teknologi yang dalam hal ini 

digambarkan oleh tingkat penggunaan telepon seluler.  

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kemiskinan dapat 

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global dan 

menjadi pusat perhatian banyak orang. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai 

kondisi dimana seseorang atau sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya 

untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1990-2019 sepertinya ditunjukkan pada 

tabel 1.2 mengalami fluktuasi (naik turun). Namun jika dilihat lebih dalam pada tahun 1998 

jumlah penduduk miskin pernah mengalami peningkatan menjadi sebesar 49,500,000 jiwa. 

Faktor yang mempengaruhi peningkatan ini karena terjadinya krisis ekonomi di Asia yang 

berdampak hingga ke perekonomian Indonesia.  

Tabel 1.2  

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 1990-2019 (Jiwa) 

Tahun 
Jumlah Penduduk 

Miskin 
Tahun  

Jumlah Penduduk 

Miskin  

1990 27,740,000 2005 35,100,000  

1991 26,300,000 2006 39,300,000  

1992 25,900,000 2007 37,170,000  

1993 23,700,000 2008 34,960,000  
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Sumber : World Bank, data diolah 

Kegoncangan pada pasar keuangan dan sektor riil berdampak pada tingginya tingkat 

inflasi pada waktu itu. Dengan keadaan tersebut banyak penduduk yang tergolong tidak miskin 

tetapi pengahasilannya berada di garis kemiskinan dan banyak orang yang posisinya bergeser 

menjadi miskin. Kemudian tahun 1999 jumlah penduduk miskin mulai menurun walaupun 

masih tergolong tinggi. Di tahun 2000 hingga tahun 2019 jumlah penduduk miskin mulai 

mengalami penurunan dari semula sebesar 38,740,000 hingga 24,790,000 jiwa, hal ini tidak 

terlepas dari segala upaya dan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di 

Indonesia melalui program penanggulangan kemiskinan yang anggaranya selalu naik tiap 

tahun. 

Faktor yang kedua adalah IPM 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 Index atau disebut dengan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM). Tingkat pambangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan 

penduduk dalam penyerapan dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik 

kaitannya dengan penggunaan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting 

untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi. Indeks pembangunan manusia merupakan salah 

satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik 

1994 22,500,000 2009 32,530,000  

1995 32,600,000 2010 31,020,000  

1996 34,010,000 2011 29,890,000  

1997 38,700,000 2012 28,590,000  

1998 49,500,000 2013 28,550,000  

1999 47,970,000 2014 27,730,000  

2000 38,740,000 2015 28.510,000  

2001 37,870,000 2016 27,760,000  

2002 38,390,000 2017 26,580,000  

2003 37,340,000 2018 25,670,000  

2004 36,150,000 2019 24,790,000  
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tercermin dari angka harapan hidup sedangkan kualitas non fisik melalui lamanya rata-rata 

penduduk bersekolah dan angka melek huruf. 

IPM di Indonesia dari tahun 1990-2019 seperti ditunjukkan pada tabel 1.3 mengalami 

peningkatan. Namun jika dilihat lebih teliti IPM pernah mengalami penurunan sebesar 0.41 

angka indeks di tahun 1993. Setelah itu, IPM mulai menunjukkan peningkatan di tahun 1994 

sebesar 0.55 angka indeks hingga tahun 2019 sebesar 0.72 angka indeks. Pencapaian 

peningkatan IPM tersebut seiring dengan membaiknya perekonomian negara. peningkatan IPM 

di Indonesia akan berdampak pada perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Tabel 1.3  

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 1990-2019  

(Angka Indeks) 

Sumber : Human Development Index, data diolah 

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang ketiga adalah Tenaga Kerja yaitu 

penduduk pada usia kerja antara 15 sampai 64 tahun. Penduduk dalam usia kerja ini dapat 

digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, atau jumlah seluruh 

penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan 

terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 

Tahun IPM Tahun IPM 

1990 0.52 2005 0.63 

1991 0.53 2006 0.64 

1992 0.53 2007 0.64 

1993 0.41 2008 0.64 

1994 0.55 2009 0.65 

1995 0.56 2010 0.66 

1996 0.57 2011 0.67 

1997 0.58 2012 0.68 

1998 0.58 2013 0.68 

1999 0.59 2014 0.69 

2000 0.60 2015 0.70 

2001 0.60 2016 0.70 

2002 0.61 2017 0.71 

2003 0.62 2018 0.71 

2004 0.62 2019 0.72 
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Tabel 1.4 

Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 1990-2019 (Jiwa) 

Tahun Tenaga Kerja Tahun Tenaga Kerja 

1990 76,019,662 2005 101,406,836 

1991 77,540,402 2006 103,518,197 

1992 79,955,819 2007 108,975,289 

1993 80,985,417 2008 111,341,191 

1994 84,657,743 2009 113,074,400 

1995 86,837,598 2010 115,646,090 

1996 88,974,409 2011 117,856,217 

1997 90,461,719 2012 120,696,964 

1998 93,520,506 2013 121,498,134 

1999 95,875,715 2014 123,120,914 

2000 98,570,550 2015 124,657,268 

2001 98,977,596 2016 125,957,742 

2002 98,795,439 2017 129,202,366 

2003 99,698,353 2018 132,584,070 

2004 101,661,446 2019 135,802,884 

Sumber : World Bank, data diolah 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Indonesia dari tahun 1990-2019 

mengalami kenaikan dari semula sebesar 76,019,662 jiwa pada tahun 1990 hingga sebesar 

135,802,884 jiwa pada tahun 2019. Meningkatnya jumlah tenaga kerja ditentukan oleh 

ketersediaan lapangan kerja yang merupakan salah satu tujuan dari proses pembangunan 

ekonomi. Peningkatan jumlah tenaga kerja seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas 

mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik, karena pengangguran yang 

ditandai dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja merupakan masalah klasik pada negara 

berkembang. 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat diartikan sebagai seluruh 

peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menyampaikan informasi 

(Wahyuningsih, 2013). TIK terdiri dari dua aspek yakni teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi. Teknologi informasi sendiri merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses, 

penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi 
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komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk 

memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.  

Pengembangan teknologi merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi yang 

menjadi kekuatan utama dalam persaingan global dan sarana mencapai kemakmuran bangsa. 

Namun perkembangan teknologi informasi di sisi lain mempunyai dampak positif terhadap 

perekonomian diantaranya pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, produktifitas dunia industri 

semakin meningkat, semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan 

pekerjaan, dan di era modern ini perkembangan teknologi menjadi hal yang penting karena saat 

ini maraknya e-commerce bisnis yang berbasis teknologi kondisi pandemi Covid 19 seperti 

yang terjadi saat ini semakin menunjukkan potensi penggunaan teknologi dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat luas pada aktivitas ekonomi. 

Tabel 1.5 

Pengguna Telepon Seluler di Indonesia Tahun 1990-2019 (Jiwa) 

Tahun 
Pengguna Telepon 

Seluler 
Tahun 

Pengguna Telepon 

Seluler 

1990 18,096 2005 46,909,972 

1991 24,528 2006 63,803,015 

1992 35,546 2007 93,389,881 

1993 53,438 2008 140,578,243 

1994 78,024 2009 163,676,961 

1995 210,643 2010 211,290,235 

1996 562,517 2011 249,805,619 

1997 916,173 2012 281,963,665 

1998 1,06,820 2013 313,226,914 

1999 2,220,969 2014 325,582,819 

2000 3,669,327 2015 338,948,340 

2001 6,520,947 2016 385,573,398 

2002 11,700,000 2017 435,193,605 

2003 18,495,251 2018 319,434,605 

2004 30,336,607 2019 341,277,549 

Sumber : World Bank, data diolah 

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah penggunaan telepon seluler tahun 

1990-2019 mengalami peningkatan dari semula sebesar 18,096 menjadi 435,193,605 

pengguna. Namun pernah mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 319,434,605 
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pengguna. Setelah itu penggunaan telepon seluler kembali mengalami peningkatan di tahun 

2019 sebesar 341,277,549 pengguna.  

Telepon seluler berperan penting dalam perekonomian, khususnya pada era ekonomi 

digital. Keberadaan telepon seluler atau telepon pintar akan mendukung produktivitas yang 

pada waktunya akan meningkatkan pendapatan perkapita nasional. Semakin banyaknya 

pengguna telepon seluler maka aksesbilitas masyarakat terhadap informasi dan komunikasi 

menjadi semakin terbuka lebar, termasuk peningkatan aktivitas ekonomi dengan menggunakan 

ponsel pintar sebagai faktor pendorong. 

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dengan dampak yang nyata pada 

perekonomian membuat peneliti tertarik untuk melakukan studi tentang faktor yang 

berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dengan judul “Analisis Pengaruh Variabel 

Ekonomi Makro dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai 

oleh setiap negara. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator 

keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan marupakan kondisi utama bagi 

kelangsungan pembangunan ekonomi. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi 

suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Semakin tinggi PDRB suatu daerah maka semakin besar pula potensi suatu daerah. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 

1990-2019 ? 
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2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 1990-2019 ? 

3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 

1990-2019 ? 

4. Bagaimana pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tahun 1990-2019 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 

1990-2019. 

2. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 1990-2019. 

3. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 

1990-2019. 

4. Menganalisis pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia tahun 1990-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah pusat 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan strategi peningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia  
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2. Bagi dinas tenaga kerja dan transmigrasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada dinas tenaga kerja 

dan transmigrasi untuk menentukan kebijakan dalam mengembangkan SDM dengan 

memberikan program pelatihan kerja bagi para pekerja agar meningkatkan keahlian, 

ketrampilan dan produktivitas bagi tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja sehingga 

pendapatan meningkat dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

3. Bagi dinas komunikasi dan informasi (diskominfo) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada diskominfo dengan adanya 

kemajuan IT yang semakin pesat harus diimbangi dengan pengetahuan SDM yang memadai 

untuk mengolah serta memanfaatkan dengan membuka peluang usaha dan untuk meningkatkan 

literasi digital di masyarakat dengan melakukan pencegahan terhadap informasi yang belum 

jelas kebenarannya (hoaks) dengan pemblokir atau pembatasan akses kontenya. 

4. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang akan melakukan penelitian 

dimasa mendatang. 

E. Metode Penelitian 

E.1.  Alat Dan Model Penelitian 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Penelitian ini akan mengamati tentang analisis pengaruh Kemiskinan (POV), Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja (TK), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) di Indonesia menggunakan alat analisis regresi berganda 

dengan Model Penyesuaian Parsial (PAM), yang formulasi model estimatornya adalah sebagai 

berikut: 

PEt = α0 + α1ln(POVt) + α2IPMt + α3ln(TKt)+ α4ln(TSt)+ λ5PEt-1 + νt  (1.1) 
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Di mana:  

PE   = Pertumbuhan Ekonomi (%) 

lnPOV  = Kemiskinan (Jiwa) 

IPM   = Indeks Pembangunan Manusia (Angka Indeks) 

lnTK  = Tenaga Kerja (Jiwa) 

lnTS  = Telepon Seluler (Pengguna) 

λ  = (1⎼ δ) 

δ   = koefisien penyesuaian (adjustment) 

α0  = δβ0; konstanta jangka pendek 

α1,α2,α3,α4 = δβ1 ….. δβ4; koefisien regresi jangka pendek  

ν  = δε ; error term  

ε  = error term jangka panjang  

β0  = konstanta jangka panjang 

β1,β2,β3,β4 = konstanta regresi jangka panjang POV, IPM, TK, TS 

t  = kurun waktu 

E.2.  Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan data runtut 

waktu (time series) dari 30 tahun di Indonesia pada tahun 1990-2019, yang meliputi data 

kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, teknologi informasi dan komunikasi, 

pertumbuhan ekonomi. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS), World Bank 

serta sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing akan 

menjelaskan tentang uraian ringkasan dari materi-materi yang di bahas dari setiap bab dengan 
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tujuan untuk penjelasan dan ketepatan arah dalam pembahasan penelitian ini, sistematika 

dalam penelitian ini antara lain : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metodelogi penelitian yang secara ringkas menjelaskan alat dan 

model penelitian, jenis dan sumber data, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai membahas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode analisis, jenis dan sumber, metode 

pengumpulan data, dan definisi operasional variabel. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil dari pengujian statistik yang telah digunakan dalam 

penelitian dan selanjutnya dilakukan dengan pembahasan dari hasil penelitian ini. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang 

didasarkan pada pembahasan dalam bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


