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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan taraf 

hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan fungsi rendahnya pendapatan rill 

perkapita. Jadi tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk menaikkan 

pendapatan nasional rill juga untuk meningkatkan produktivitas. 

Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan yang secara terus-

menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu 

negara. Untuk sebuah daerah makna pembangunan yang tradisional difokuskan 

pada peningkatan PDB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Dalam Perkembangan 

lebih lanjut lebih menekankan pada peningkatan income per capita (pendapatan 

perkapita). Hal ini berarti menekankan pada tingkat kemampuan suatu negara 

dalam peningkatan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. 

Dalam upaya pembangunan negara sedang berkembang pada mulanya 

diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan 

ditingkatkannya pendapatan perkapita, diharapkan masalah-masalah ekonomi 

seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang 

dihadapi negara sedang berkembang dapat terpecahkan. Indikator untuk 

mengetahui berhasil tidaknya pembangunan dapat diketahui dari meningkatnya 

pendapatan nasional (GNP) per kapita riill, dalam arti pertumbuhan pendapatan 
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nasional dalam harga konstan harus lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan 

penduduk. 

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang 

mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi 

maupun non-ekonomi. Akan tetapi yang lebih penting adalah dalam menentukan 

sasaran pembangunan, karena kebijakan ekonomi yang telah berhasil bisa 

mempengaruhi kebijakan non-ekonomi dan dapat dikatakan baik fisik realita 

maupun keadaan fikiran yang dimiliki oleh masyarakat mencakup usaha-usaha 

untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik menurut 

Goulet pada dasarnya meliputi (i) kebutuhan hidup; (ii) kebutuhan harga diri; (iii) 

kebutuhan kebebasan (Suryana : 2000). 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic 

Product) tanpa melihat kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan 

penduduk dan tanpa melihat apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya. 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah di suatu daerah semestinya 

sesuai dengan potensi yang ada dan sumber daya di daerah tersebut yang bisa 

dimanfaatkan dan dikembangkan. Pada umumnya pembangunan selalu dibarengi 

dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan itu belum tentu disertai dengan 

pembangunan.   

Boediono mengatakan pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai satu 

sumber kenaikan output. Menurut Schumpeter ada yang lebih penting dan menarik, 

yaitu kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi. Arti dari 

perkembangan ekonomi adalah kenaikann output yang disebabkan oleh inovasi 
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yang dilakukan oleh para pariwisata. Maksud dari inovasi disini adalah perbaikan 

teknologi dalam arti luas, misalnya dalam penemuan produk baru, pembukaan pasar 

baru dan sebagainya. Schumpeter juga menyatakan bahwa, perkembangan ekonomi 

ini merupakan sumber kemajuan ekonomi secara historis paling penting. Sejarah 

kemajuan ekonomi adalah sejarah perkembangan kreativitas manusia. 

Tabel 1.1  

PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KORIDOR UTARA SELATAN DI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

TAHUN  2008-2013 

 

No. Kabupaten/Kota 
Tahun Rata-

rata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Kabupaten Gresik 6,17 5,96 6,89 7,39 7,43 7,2 6,84 

2 Kabupaten Pasuruan 5,9 5,02 6,23 7,19 7,29 7 6,44 

3 Kabupaten Mojokerto 5,87 5,03 6,87 7,23 7,29 6,9 6,53 

4 Kabupaten Sidoarjo 4,97 4,41 5,92 6,95 7,23 7,07 6,09 

5 Kabupaten Malang 5,75 5,16 6,27 7,17 7,44 6,65 6,41 

6 Kabupaten Blitar 6,01 5,05 6,12 6.42 6,44 6,18 6,04 

7 Kota Surabaya 6,84 5,17 7,47 7,65 7,76 7,34 7,04 

8 Kota Batu 6,87 6,99 7,52 8,04 8,25 8,2 7,65 

9 Kota Pasuruan 5,91 5,02 5,99 6,35 6,59 6,54 6,07 

10 Kota Mojokerto 5,71 5,03 6,66 6,77 7,19 6,63 6,33 

11 Kota Malang 5,93 6,21 6,25 7,08 7,57 7,3 6,72 

12 Kota Blitar 6,79 5,31 6,66 6,64 6,84 6,58 6,47 

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur berbagai tahun. 

Berdasarkan tabel 1.1, selama 6 tahun terakhir secara umum pertumbuhan 

ekonomi pada koridor utara selatan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tiap-tiap 

daerah berfluktuatif. Namun ada satu Kota yaitu Kota Batu yang setiap tahuunnya 

mengalami peningkatan peiode tahun 2008-2012, sedangkan di tahun 2013 sedikit 

mengalami penurunan  sebesar -0,05% dari tahun sebelumnya. Wilayah pada 

koridor utara selatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada 
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periode tahun 2008-2013 adalah Kota Batu dengan rata-rata 7,65% dan Kota 

Surabaya dengan rata-rata 7,04%. 

Di suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka itu 

akan memberikan efek yang tinggi terhadap bidang-bidang yang lain sebab ketika 

suatu negara sedang mengalami pertumbuhan ekonomi maka pendapatan nasional 

suatu negara juga akan terdongkrak naik. Di saat itu bisa diarahkan pada 

pengalokasian untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur perekoniomian. 

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu tujuan suatu negara untuk 

mensejahteraan penduduknya. salah satu yang bisa digunakan untuk mengukur 

kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Pembangunan manusia adalah salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara 

dimana pembangunan suatu negara tidak bisa dikatakan apabila hanya melihat dari 

besarnya pendapatan domestik bruto tanpa meningkatkan pembangunan 

manusianya. Dalam IPM terdapatan gabungan dari 3 indikator yaitu tingkat 

pendidikan, tingkat harapan hidup dan standar hidup layak, dalam hal ini bisa 

dikatakan lebih lengkap dari pada pendapatan perkapita. Namun yang sering terjadi 

adalah tingginya pendapatan domestik bruto suatu negara tidak dibarengi dengan 

meningkatnya pembangunan manusia pula. Hal ini yang bisa menyebabkan 

pertumbuhan ekonomi tidak dapat mencapai suatu kesejahteraan masyarakatanya, 

karena disebabkan oleh kesenjangan tingkat ekonomi masing-masing 

masyarakatnya. 

Dari tabel 1.2 pada halaman 5 dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia di 

Provinsi Pulau Jawa setiap tahun 2006-2008 cenderung meningkat. IPM Provinsi 
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DKI Jakarta merupakan yang paling tinggi di banding Provinsi lain di Pulau Jawa. 

Sementara Provinsi Jawa Timur memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia 

sebesar 69,2 tahun 2006, 69,8 di tahun 2007, 71,7 pada tahun 2008 dan posisi IPM 

Jawa Timur berada di peringkat ke lima di bawah DKI Jakarta, DIY, Jawa Barat, 

dan Jawa tengah. 

Tabel 1.2 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  

PROVINSI DI PULAU JAWA  

TAHUN 2006-2008 

 

Provinsi 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pertumbuhan 

2006 2007 2008 2007 2008 

DKI Jakarta 76,3 76,6 76,9 0,3 0,3 

Jawa Barat 70,3 70,7 71,4 0,4 0,7 

Jawa Tengah 70,3 70,9 71,3 0,6 0,4 

DIY 73,7 74,2 74,6 0,5 0,4 

Jawa Timur 69,2 69,8 71,1 0,6 0,3 

Banten 69,1 69,3 69,7 0,2 0,4 

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi komponen belanja modal. Untuk 

pengalokasian belanja modal pemerintah termasuk dalam pembangunan sarana dan 

prasarana yang diharapkan bisa dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. 

Dengan begitu adanya kenaikkan ekonomi diharapkan bisa meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan belanja modal pemerintah juga 

memerlukan tenaga kerja sehingga dengan begitu akan memperbesar penyerapan 

tenaga kerja. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap berarti pengangguran 

akan menurun, lebih banyak orang yang bekerja dan memperoleh penghasilan, yang 

kemudian akan membawa pada pencapaian perbaikan kesejahteraan masyarakat. 
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Sumber: Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Timur. 

Gambar 1.1 

BELANJA MODAL/TOTAL BELANJA  

PROVINSI JAWA TIMUR  

TAHUN 2007-2011 (persen) 

 

Dari tabel 1.3 di atas merupakan rasio yang mengukur seberapa besar daerah 

mengalokasikan belanja modal terhadap total belanjanya. Dapat dilihat bahwa tren 

rasio belanja modal per total belanja Provinsi Jawa Timur cenderung menurun, 

bahkan dari tahun 2009 ke tahun 2010 penurunnya cukup tajam. 

Sedangkan untuk tenaga kerja jumlah angkatan yang bekerja dapat dilihat pada 

tabel 1.4 pada halaman 7 menunjukkan perkembangan angkatan kerja yang bekerja 

Provinsi-Provinsi di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari jumlah 

angkatan kerja yang bekerja dari tahun 2006-2008 memiliki tingkat angkatan kerja 

yang paling tinggi di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Pertumbuhan jumlah 

angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2007 6,12% meningkat sebesar 0,70% pada 

tahun 2008. 
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Tabel 1.3 

Perkembangan Angkatan Kerja yang Bekerja 

Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2008 (dalam satuan jiwa) 

 

Provinsi 
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja 

Pertumbuhan 

(%) 

2006 2007 2008 2007 2008 

DKI Jakarta 3.812.590 3.842.944 4.191.966 0,80 9,08 

Jawa Barat 14.997.578 15.853.822 16.480.395 5,71 3,95 

Jawa Tengah 15.567.335 16.304.058 15.463.658 4,73 -5,15 

DIY 1.750.575 1.774.245 1.892.205 1,35 6,65 

Jawa Timur 17.669.660 18.751.421 18.882.227 6,12 0,70 

Banten 3.235.808 3.383.661 3.688.895 4,57 9,02 

Sumber : BPS, Statistik Indonesia. 

Provinsi Jawa Timur terbagi atas 29 Kabupaten dan 9 kota. Provinsi Jawa Timur 

dibagi lagi menjadi beberapa koridor. Salah satunya yaitu Koridor Utara Selatan, 

yang meliputi Kabupaten Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Malang, Blitar 

dan Kota Surabaya, Batu, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Blitar. Banyak daerah di 

Provinsi Jawa timur yang mempunyai potensi-potensi yang bisa dikembangkan. 

Tiap Kabupaten/Kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. 

Karakeristik perbedaan sosial, alam, ekonomi dan sumber daya alam yang 

penyebarannya berbeda tiap provinsi. Dengan adanya perbedaan tersebut bisa 

menjadikan timbulnya hambatan di dalam pemerataan pembangunan ekonomi, 

karena suatu kegitan perekonomian selalu ada yang menimbulkan dampak dalam 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang mempunyai sumber 

daya alam yang melimpah. Suatu kekayaan alam yang dimiliki seharusnya bisa 

menjadi nilai tambah dan kelebihan tersebut bisa memberikan dampak yang merata 

dan menyebar untuk meningkatkatkan pembangunan ekonomi. 
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Untuk mengefisienkan kebijakan-kebijakan yang dibuat berkaitan tentang 

urusan daerah sudah di tetapkan penarapan otonomi daerah. Dengan begitu agar 

kebijakan yang di ambil bisa sesuai dengan sasaran dan bisa menghasilkan manfaat 

yang lebih baik bagi masing-masing daerah, dengan begitu percepatan 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun bisa dicapai. Dengan adanya penerapan 

otonomi mulai tahun 2004 hingga sampai saat ini diharapkan pertumbuhan 

ekonomi akan mencapai titik yang lebih baik lagi.  

Modal dasar yang dimiliki Provinsi Jawa Timur merupakan daerah kondisi dan 

potensi ekonomi di daerah tersebut, yang diharapkan bisa dimanfaatkan untuk 

mencapai suatu sasaran pembangunan yang merata dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu pengambilan kebijakan yang tepat dan 

strategis dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah. 

Pada wilayah Koridor Utara Selatan yaitu Kabupaten Gresik, Pasuruan, 

Mojokerto, Sidoarjo, Malang, Blitar dan Kota Surabaya, Batu, Pasuruan, 

Mojokerto, Malang, Blitar yang masing-masing mempunyai potensi diharapkan 

bisa berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. 

Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi maka dalam pembangunan ekonomi tidak 

akan berhasil. 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti akan mengamati akan ada tidaknya 

pengaruh belanja modal, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas uraian latar belakang dalam bagian sebelumnya, maka dalam 

penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kondisi Perekonomian di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa 

Timur ? 

2. Bagaimana pengaruh variabel belanja modal, indeks pembangunan manusia, 

dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada Koridor Utara Selatan di 

Provinsi Jawa Timur? 

C. Batasan Masalah 

Untuk  memperjelas dalam pokok pembahasan penelitian ini, maka peneliti 

memberi batasan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi pada Koridor Utara 

Selatan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2004-2013 dengan menggunakan alat 

analisis data panel. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu 

belanja modal, indeks pembanguan manusia dan tenaga kerja. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan permasalahan sebagaimana dalam bagian sebelumnya, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui bagaimana kondisi perekonomian yang ada di Koridor Utara 

Selatan Provinsi Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari belanja modal, indeks 

pembangunan manusia, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi pada 

Koridor Utara Selatan di Provinsi Jawa Timur. 
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E.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan untuk merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi ekonomi pada Koridor Utara Selatan di Provinsi Jawa 

Timur, sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat untuk  mendorong 

peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di masa yang akan datang. 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan 

penelitian yang sejenis. 

  


