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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang sedang giat-

giatnya melaksanakan pembangunan segala bidang kehidupan, salah satunya 

di bidang perekonomian. Dimana proses pembangunan yang berlangsung 

diarahkan pada upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah Jumlah peningkatan pendapatan 

nasional. Dengan adanya kenaikan pendapatan nasional maka kesejahteraan 

masyarakat, kesehatan dan pendidikan dapat diwujudkan.  

Dengan semakin pesatnya laju pembangunan, pertumbuhan ekonomi 

di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana peningkatan 

tersebut perlu di imbangi pula dengan penambahan sarana dan prasarana 

sebagai penunjang tercapainya kemakmuran bagi penduduk Indonesia, 

sebagai tuntutan tersedianya lapangan pekerjaan, perumahan dan tanpa 

terkecuali tersedianya sarana perbankan dan lembaga-lembaga keuangan 

lainnya sebagai salah satu faktor pendukung transaksi dibidang 

perekonomian. Apabila pemerintah dalam suatu negara terus melakukan 

peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan 

kinerja perbankan sebagai lembaga keuangan dan sebagai sarana dalam 

mewujudkan pembangunan ekonomi suatu negara.  



2 
 

Pembangunan ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan usaha 

pembangunan secara definitif, pembangunan diartikan sebagai suatu proses 

yang menyebabkan pendapatan nasional meningkat dalam jangka panjang. 

Pembangunan ekonomi di negara-negara  berkembang termasuk didalamnya 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar. 

Tetapi disisi lain, usaha pengerahan sumber dana dalam negeri untuk 

membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam pembentukan modal 

baik bersumber dari penerimaan pemerintah yaitu ekspor barang dan jasa 

keluar negeri, maupun penerimaan pemerintah melalui instrument pajak.  

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan 

makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka kesinambungan dan 

peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berazaskan 

kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan 

keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan 

pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.  

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2015 diproyeksi akan 

mengalami peningkatan di level 7,5% hingga 7,6%. Pelambatan itu karena 

belum adanya investasi baru yang skalanya besar di Kota Malang, sehingga 

sektor ekonomipun bergerak melandai.  Sebagai informasi lansiran Badan 

Pusat Statistik Kota Malang dalam angka 2015, menunjukkan laju 

pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) pertumbuhan ekonomi 

Kota Malang pada tahun 2014 mendapat di level 7,30%. Jumlah tersebut 
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menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 

mendarat pada level 7,57%. Pada pertumbuhan ekonomi tahun 2012 tiga 

besar penyumbang terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran 

yang mencapai 9,2%, sektor bangunan yang menyumbang 9,15% serta sektor 

pengangkutan dan komunikasi memberikan sumbangsih sebesar 8,26% 

(http://radarmalang.co.id/pertumbuhan-ekonomi) 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi jumlah penduduk, tenaga kerja dan investasi di Kota 

Malang ? 

2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kota Malang ? 

3. Apakah terdapat hubungan antara jumlah penduduk, tenaga kerja dan 

investasi dengan pertumbuhan ekonomi  di Kota Malang Tahun 2008-

2013? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kondisi jumlah penduduk, tenaga kerja dan investasi di 

Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara jumlah penduduk, tenaga kerja dan 

investasi dengan pertumbuhan ekonomi  di Kota MalangTahun 2008-2013. 

 


