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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan ekonomi yang diukur oleh Gross Domestic Product (GDP) 

per penduduk, bervariasi dari satu negara ke negara lain. Pendapatan rata-rata 

negara-negara terkaya di dunia lebih dari 10 kali lebih besar dari pendapatan rata-

rata negara-negara termiskin.  

Karena laju pertumbuhan GDP riil juga sangat bervariasi, posisi relatif 

sebuah negara juga bisa berubah secara dramatis dari waktu ke waktu.   Standar 

kehidupan dalam sebuah negara tersebut memproduksi barang dan jasa. 

Produktivitas selanjutya tergantung pada jumlah modal fisik, modal manusia, 

sumber daya alam, dan pengetahuan teknologi  yang tersedia bagi pekerja. 

Kebijakan-kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi laju pertumbuhan 

ekonomi dengan berbagai cara: merangsang tabungan dan investasi, merangsang 

investasi dari luar negeri, mendorong partisipasi pendidikan, melindungi hak 

kepemilikan, menciptakan stabilitas politik, membuka diri terhadap perdagangan 

bebas, mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dan merangsang riset dan 

pengembangan teknologi-teknologi baru.   

Perjalanan pembangunan ekonomi telah menimbulkan berbagai macam 

perubahan terutama pada struktur perekonomian. Menurut Arsyad (1995), 

perubahan struktur ekonomi merupakan salah satu karakteristik yang terjadi 

dalam pertumbuhan ekonomi pada hampir setiap negara maju. Berdasarkan 

catatan sejarah tingkat pertumbuhan struktur ekonomi ini termasuk pergeseran 



2 
 

secara perlahan dan kegiatan-kegiatan pertanian menuju ke kegiatan non 

pertanian. Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional 

merupakan suatu proses perubahan yang terencana dalam upaya mencapai 

sasaran dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

didalamya melibatkan seluruh kegiatan yang ada melalui dukungan masyarakat 

di berbagai sektor. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi 

serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan 

prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 

masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi 

kurang optimal. Hal tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses 

pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. 

Menurut Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi merupakan 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan 

kemakmuran masyarakat.  

Setiap negara akan terpacu pertumbuhan ekonominya apabila memiliki 

sumber daya yang memadai. Sumber daya alam maupun manusia ini yang 

nantinya diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. 

Investasi sumber daya manusia ini sangat penting khususnya bagi negara 

berkembang seperti Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup 

rendah dibanding negara-negara lain.  

Apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik melalui pendidikan 

tinggi maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas tinggi pula, sehingga 
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dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga berlaku di Kota Malang, 

apabila semakin tinggi tingkat pendidikan sumber daya manusia yang bekerja di 

Kota Malang tersebut maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi 

Kota tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai salah satu indikator 

penting dalam mengkaji ekonomi suatu daerah. Apabila semakin tinggi angka 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan semakin baik kinerja ekonomi 

daerah terebut. Pada tahun 2010, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Malang 

sebesar 6,60% mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 5,49% hingga 5,22% pada tahun 2005.  Pada tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2008 perkembangan PDRB Angka Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) 

Kota Malang mengalami peningkatan. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi 

kembali mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan kembali menurun di tahun 

2012 yaitu sebesar 7,22% sampai dengan 7,19%.  

Tabel 1.1Data Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi 

Kota Malang Tahun 2005-2012 

Tahun 
PDRB 
(Rp) 

Pertumbuhan Ekonomi 
(%) 

2005 8,065,950,580,000.00 5.22 

2006 10,739,067,460,000.00 5.49 

2007 11,380,769,630,000.00 6.38 

2008 12,712,117,880,000.00 5.93 

2009 13,487,565,390,000.00 5.20 

2010 14,263,012,900,000.00 6.60 

2011 15,038,460,410,000.00 7.22 

2012 16,176,980,570,000.00 7.19 

Sumber : BPS Kota Malang Tahun 2012 
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Dengan memaknai pertumbuhan ekonomi Kota Malang 7,2%, Kota  

Malang yang telah tumbuh  menjadi salah satu  kota yang menjanjikan secara 

ekonomi di Jawa Timur.  Ditengah perekonomian yang cenderung masih kurang 

pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2012 mencapai 7,2%, angka tersebut 

cukup mengesankan karena hampir melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa 

Timur yang sebesar 7,2%. Pemerintah daerah menggunakan pertumbuhan 

ekonomi untuk mengukur kinerja pembangunan. Tidak hanya pemerintah, tetapi 

berbagai kalangan angka pertumbuhan ekonomi dipergunakan sebagai bahan 

perencanaan dan evaluasi. Secara normative dengan pertumbuhan tersebut, 

pemerintah daerah akan mengklaim bahwa kinerja pemerintah sudah berhasil, 

tetapi harus tetap diperlukan kehati-hatian dalam memaknai pertumbuhan yang 

tinggi tersebut. 

Proses lajunya pertumbuhan ekonomi secara hitungan merupakan derivasi 

dari PDB (Produk Domestik Bruto) / PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).  

PDRB merupakan akumulasi nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor-

faktor produksi meliputi tenaga kerja, modal, tanah dan kewiraswastaan dan juga 

seluruh nilai tambah yang dihasilkan unit-unit usaha. Jumlah penduduk Kota 

Malang tahun 2012 berjumlah 878 ribu jiwa. Salah satu faktor produksi adalah 

tenaga kerja, dengan jumlah potensi jumlah penduduk yang ada indikasi kegiatan 

di sektor jasa-jasa.  

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah 

termasuk Kota Malang maka pihak pemerintah perlu menentukan kebijakan 

terutama yang berkaitan dengan usaha meningkatkan kesempatan kerja dengan 
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jalan memperluas lapangan usaha disemua sektor-sektor ekonomi di daerah. 

Apabila kesempatan kerja disetiap daerah termasuk Kota Malang cukup tersedia 

maka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat, dan pada 

akhirnya kesejahteraan masyarakatpun mengalami peningkatan. 

Jumlah tenaga kerja Kota Malang mengalami penurunan mulai dari tahun 

2005 hingga tahun 2010 yaitu sebesar 70.029 pada tahun 2005 dan 65.982 pada 

tahun 2010. Jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan 

sampai tahun 2012 yaitu sebesar 82.302. Hal tersebut terjadi karena kurangnya 

kesempatan kerja di Kota Malang pada tahun 2005 hingga tahun 2010, sehngga 

banyaknya penduduk yang menganggur.Selain itu menurut data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) di ketahui bahwa PDRB kota Malang mengalami kenaikan setiap 

tahunnya, termasuk jumlah penduduk dan pendapatan pekapita pun meningkat 

setiap tahunnya. 

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kerja 
Kota Malang 2005-2012 

Tahun Tenaga Kerja 

2005 70,029 

2006 51,408 

2007 69,512 

2008 55,397 

2009 63,163 

2010 65,982 

2011 82,302 

2012 82,302 
Sumber : Kota Malang Dalam Angka Tahun 2012 

Selain itu, infrastruktur juga termasuk salah satu dari faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena untuk menciptakan dan 
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meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan  sarana infrastruktur yang memadai. 

Dengan kondisi infrastruktur jalan di Kota Malang  yang baik maka akan 

membantu jalannya proses produksi suatu barang dan jasa. Jika kondisi 

infrastrktur jalan dalam kondisi buruk atau rusak maka dapat menghambat 

kegiatan-kegiatan  produksi. Jika proses produksi menurun maka dengan 

sendirinya output pun menurun, dan apabila penurunan ini terjadi terus-menerus 

maka pada gilirannya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan 

merosot. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah ini adalah 

terjadinya fluktuasi atau ketidakstabilan laju pertumbuhan ekonomi di Kota 

Malang setiap tahunnya. Dari uraian latar belakang masalah penelitian diatas, 

penulis mencoba menarik rumusan masalah penelitian yaitu: 

“ApakahPertumbuhan Ekonomi di Kota Malang dipengaruhi oleh Infrastruktur, 

Tenaga Kerja dan Pendapatan PerKapita?” 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dan keluar dari topik 

yang telah ditentukan maka penelitian ini hanya membahas tentang Pertumbuhan 

Ekonomi Kota Malang, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor:infrastruktur, tenaga 

kerja dan pendapatan perkapita mulai tahun 2005:1 ; 2012:4. 

 

 

 



7 
 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh variabel infrastruktur, tenaga kerja dan pendapatan 

perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian adalah untuk dapat memberikan 

kontribusi yang berarti baik secara akademis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Secara Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat sebagai sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan Ilmu Ekonomi pada umumnya dan Pembangunan 

masyarakat pada kususnya. 

b. Diharapkan dari penelitian ini, pada masa yang akan datang, dapat 

disempurnakan dan dapat dijadikan referensi dan masukan untuk 

penelitian-penelitan selanjutnya. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran dan masukan positif bagi Pemerintah Kota Malang dalam 

meningkatkan Perekonomian Kota Malang dan upaya tentang kondisi 

infrastruktur, pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk di Kota 

Malang. 

b. Bagi pemerintah Kota Malang, dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan 

bahan evaluasi dalam menanggapi masalah Infrastruktur, jumlah 

penduduk dan pendapatan perkapita masyarakat Kota Malang. 




