
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan proses berkelanjutan merupakan 

kondisi utama bagi pembangunan ekonomi. Penduduk  akan bertambah terus 

menerus dan berarti kebutuhan ekonomi juga terus bertambah, maka dibutuhkan 

penambahan pendapatan setiap tahunnya. Pembangunan mencakup pendidikan 

dan kesempatan kerja yang lebih setara, kesetaraan gender yang lebih besar, 

kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, serta kehidupan masyarakat yang lebih 

sejahtera. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, sebagai aspek tersebut 

akan membaik pada tingktan yang beragam (Mutia,  2011). 

Salah satu indikator yang sering digunakan suatu daerah dalam menilai 

keberhasilan suatu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diindikasikan sebagai prestasi perkembangan 

ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi disuatu negara maupun daerah 

dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode 

perekonomian mengalami pertumbuhan yang positif, menunjukan kegiatan 

ekonomi suatu di negara maupun daerah tersebut mengalami peningkatan. 

Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan yang 

negatif, menunjukan bahwa kegiatan ekonomi di negara maupun daerah tersebut 

mengalami penurunan.  

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk 

Domestik Bruto (PDRB). PDRB adalah total produksi barang dan jasa yang 
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dihasilkan dalam suatu waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi adalah konsumsi masyarakat suatu negara, investasi yang disalurkan 

pada negara tersebut, pengeluaran pemerintah, dan sektor ekspor impor. Bagi 

suatu daerah untuk melihat pendapatan daerahnya dilihat dari jumlah Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun. 

 

Grafik 1.1 

Laju Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2017-2019 (%) 
 

Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah 

 

Pada Grafik 1.1, laju pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah terlihat mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada 

tahun 2017 laju pertumbuhan sebesar 8,53%, tahun 2018 laju pertumbuhan 

sebesar 8,54%, dan tahun 2019 laju pertumbuhan sebesar 8,43%. Laju 

pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 8,54%, sedangkan laju 

pertumbuhan penduduk terrendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,43% 

pertahunya.  

Investasi adalah pengeluaran atau penanaman modal dengan tujuan untuk 

menambah stok kapital dalam pembelian alat-alat kapital dan perlengkapan 

produksi untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa dimasa 
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depan. Investasi atau penanaman modal baik asing maupun domestik merupakan 

strategi pokok kegiatan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi dan juga 

kegiatan produksi. 

 

Grafik 1.2 

Total Realisasi Investasi PMDN Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah 

2017-2019 (Rupiah) 

 

Sumber: BAPPEDA Jawa Tengah, diolah 

Pada Grafik 1.2, total realisasi investasi PMDN Provinsi Jawa Tengah 

mulai tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2017 nilai 

PMDN sektor pertanian Jawa Tengah sebesar 36.058.539,20 Rupiah, tahun 2018 

nilai PMDN sektor pertanian Jawa Tengah sebesar 27.474.839,60 Rupiah, dan 

tahun 2019 nilai PMDN sektor pertanian Jawa Tengah sebesar 18.654.680,80  

Rupiah. 

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan tingkat pendapatan nasional maupun daerah. Kegiatan investasi 

memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi 

dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional maupun daerah dan 

taraf kemakmuran (Mutia, 2011).  
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Grafik 1.3 

Total Tenaga Kerja Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah 2017-2019 

(Orang) 

 

Sumber : BPS Jawa Tengah, diolah 

 

Grafik 1.3, total tenaga kerja sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah, 

sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling tinggi. 

Penyerapan tenaga kerja paling sedikit terjadi pada tahun 2018 sebesar 

17.413.869,00 orang, sedangkan paling besar terjadi pada tahun 2017 sebesar 

18.010.612,00 orang. 

Tenaga kerja secara garis besar dibagi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan 

tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang masuk usia kerja yaitu 15-

64 tahun. Batasan usia yang dianut oleh indonesia adalah usia dasar 10 tahun, 

tanpa batasan usia maksimum. Jadi setiap orang atau penduduk yang berusia lebih 

dari 10 tahun termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sumber daya yang 

penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Upah menjadi salah satu nilai 

untuk tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi diikuti dengan kualitas tenaga kerja 

yang tinggi pula, dan juga sebaliknya. Dengan adanya banyak tenaga kerja 

sehingga nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Setijawan et al. 

2021). 

17,000,000.00 

17,500,000.00 

18,000,000.00 

18,500,000.00 

2017 2018 2019 



5 

 

 
 

Peran ekspor cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kegiatan 

ekspor lebih memberi nilai tambah bagi suatu negara maupun daerah dibanding 

impor. Perdagangan internasional menciptakan kesempatan pada semua negara 

maupun daerah untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih baik, karena 

memberikan kesempatan untuk menspesialkan atau mengkhususkan diri dalam 

melakukan kegiatan yang dimilikinya (Pioh et al. 2021). 

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara 

maupun daerah adalah meningkatkan ekspor. Ekspor terdiri dari ekspor migas 

(minyak bumi, gas) dan ekspor non migas (bukan minyak bumi, gas) perbedaan 

sektor migas dan non migas yaitu ekspor migas adalah pengiriman barang seperti 

bensin, solar, minyak tanah, batu bara, gas alam dan sebaliknya ekspor non migas 

adalah pengiriman barang dan jasa berupa sektor perindustrian, perkebunan, 

perikanan dan lainya yang tidak termasuk dalam minyak bumi dan gas. 

 

 

Grafik 1.4 

Total Ekspor  Sektor Pertaniann Provinsi Jawa Tengah 2017-2019 (US$) 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah dan BAPPEDA Jawa Tengah, diolah. 

 

Grafik 1.4, menunjukan kinerja ekspor sektor pertanian Provinsi Jawa 

Tengah berfluktuasi. Pada tahun 2017 nilai ekspor sektor pertanian mencapai 
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12.224.571.802,01 US$, kemudian pada tahun 2018 nilai ekspor sektor pertanian 

15.420.718.031,49 US$ oleh karena itu mengalami peningkatan. Sedangkan nilai 

ekspor sektor pertanian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 

14.014.714.411,00 US$. 

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu 

tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara 

menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang 

tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah. Tujuan 

dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menghasilkan harga, tingkat output 

maupun kesempatan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi (Ganar et al. 

2021). 

 

 

Grafik 1.5 

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2017-2019 (Rupiah) 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah. 

 

Grafik 1.5, menunjukan alokasi pengeluaran pemerintah pada tahun 2017  

sebesar 82.460.035.612 Rupiah, mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 

76.005.617.789 Rupiah, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 

82.295.329.061 Rupiah.  
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Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kompenen kebijakan 

fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan kinerja 

dan kesempatan tenaga kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan 

distribusi yang merata. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah 

melakukan banyak sekali pengeluran. Pengeluaran tersebut tidak hanya untuk 

menjalankan roda pemerintah sehari-hari tetapi juga untuk membiayai 

pembiayaan tingkat daerah yang tercermin dari Anggran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) yang memuat semua biaya yang akan digunakan untuk menutupi 

belanja daerah dalam pelaksanaaan tugas-tugas pemerintahannya dalam 

pelaksanaan pembangunan daerah. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis berusaha untuk 

mengetahui lebih jauh mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perumbuhan 

ekonomi di provinsi Jawa tengah. Oleh karena itu, diambil judul skripsi 

“Pengaruh Sektor Pertanian Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Jawa Tengah”.   

B. Perumusan Masalah  

Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pertanian, 

tenaga kerja sektor pertanian, ekspor sektor pertanian dan pengeluaran pemerintah 

secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Jawa Tengah. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, grafik, dan perumusan masalah, maka 

tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal 
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Dalam Negeri (PMDN) sektor pertanian, tenaga kerja sektor pertanian, ekspor 

sektor pertanian, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh 

secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada 

Pemerintah Daerah untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan 

mengenaii pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk 

peningkatan kualitas pelayanan publik, kemajuan, dan kesejahteraan daerah Jawa 

Tengah. Bagi masyarakat, sebagai referensi untuk menambah wawasan tentang 

investasi, ekspor, tenaga kerja, keuangan daerah, peran pemerintah daerah, dan 

sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Metode Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

data panel dengan formulasi model ekonometrika sebagai berikut:  

 

GROWTH : Pertumbuhan Ekonomi (%) 

PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri sektor pertanian 

(Juta Rp) 

TK : Tenaga Kerja sektor pertanian (orang) 

EKS : Ekspor sektor pertanian (US$) 

PP : Pengeluaran Pemerintah ( Miliar Rp) 

Log : Operator Logaritma Berbasis  

I : 1,2,3 ..., (data cross section 35 kabupaten/kota di 

Jawa Tengah) 

t : 1,2,3 ..., (data time series tahun 2013-2019) 

βo : Konstanta 

1, 2, 3, 4 : Koefisien regresi variabel independen 

ε : Error Term (faktor kesalahan) 
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E.2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang 

terdiri dari data time series dengan rentan waktu pengamatan dari tahun 2016 

hingga 2019 dan data cross section 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, 

yang meliputi data PMDN sektor pertanian, tenaga kerja sektor pertanian, ekspor 

sektor pertanian, dan pengeluaran pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Untuk 

data variabel di atas diperoleh dari situs resmi BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 

dan BPS Jawa Tengah. 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara 

ringkas menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data dan 

sistematika  pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori tentang pertumbuhan 

ekonomi di provinsi  Jawa Tengah dan       variabel yang mempengaruhinya 

yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor pertanian, tenaga 

kerja sektor pertanian, ekspor sektor pertanian, dan pengeluaran 

pemerintah. Hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah.  Pada akhir 

bab, dirumuskan hipotesis penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah- 

langkah estimasi dan uji hipotesis, jenis dan sumber data, yang terdiri dari 

pembahasan definisi oprasional variabel dan sumber data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan dengan analisis deskriptif, yang berisi 

deskripsi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah diwakili oleh variabel 

variabel yang ada dalam model analisis, penyajian hasil estimasi model 

analisis yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi kuantitatif. 

Penutup bab ini adalah interpretasi hasil, yakni uraian dari variabel yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah.  

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan dan saran menyajikan kesimpulan, pembahasan dan interpretasi 

hasil estimasi model analisis dan ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi 

otoritas pembuat kebijakan, masyarakat umum dan pengembang keilmuan, 

serta bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 




