
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Investasi dan pengeluaran pemerintah adalah dua hal yang merupakan 

komponen dari pendapatan nasional, dimana dari pendapatan nasional tersebut 

yang dari masa ke masa akan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan jenisnya, investasi yang dilakukan di kabupaten Morowali terdiri dari 

investasi PMA (penanaman modal asing) dan PMDN (penanaman modal dalam 

negeri). 

Meningkatnya investasi di kabupaten Morowali dikarenakan adanya proyek-

proyek besar, seperti saat ini di kabupaten Morowali sedang berlangsung 

pembangunan pusat pengolahan nikel. Adanya peningkatan pada realisasi 

investasi menunjukkan semakin membaiknya iklim investasi di kabupaten 

Morowali. Salah satu faktor  yang mempengaruhi meningkatnya investasi di 

kabupaten Morowali yakni kekayaan sumber daya alam kabupaten Morowali itu 

sendiri. Kabupaten Morowali merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi 

Tengah yang sangat kaya akan kandungan sumber daya alamnya. Kabupaten 

Morowali mempunyai empat jenis barang tambang yang dilaporkan dan 

diunggulkan yaitu minyak bumi dan gas alam, nikel, chromit, dan marmer. 

Potensi pertambangan terluas berupa tambang nikel seluas 103.556,36 ha berada 

di kecamatan Bungku Tengah, Bahodopi, Petasia, dan Bungku Selatan. Tambang 

minyak bumi dan gas alam berada di Bungku Utara dengan area seluas 47.500 ha. 
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Sementara itu potensi marmer seluas 1.360 ha berada di kecamatan Petasia, 

Lembo, dan Mori Atas (Kabupaten Morowali dalam angka, 2011:158).  

pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik secara tidak langsung 

dapat berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah daerah 

di kabupaten Morowali diukur dari realisasi total belanja rutin dan belanja 

pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Sebagaimana menurut 

Wibisono (2005) semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat 

produktif maka akan semakin memperbesar tingkat perekonomian suatu daerah.  

Dilihat dari realisasi belanja pemerintah daerah di Kabupaten Morowali dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan khususnya tahun 2010 hingga tahun 2013 

dan pada tahun 2014 realisasi belanja pemerintah daerah kabupaten Morowali 

mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi perubahan APBD di 

kabupaten Morowali, hal ini disebabkan adanya perkembangan tidak sesuai 

dengan asumsi kebijakan umum anggaran sehingga dilakukan pergeseran 

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar belanja serta saldo 

anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.   

Anaman dalam Rustiono (2008:21) menyatakan bahwa pengeluaran 

konsumsi pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi 

dan pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah yang boros akan 

menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun pada umumnya pengeluaran 

pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.  
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Untuk mengukur keberhasilan suatu perekonomian salah satunya dapat 

dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Sukirno 

(1994:56) tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan yang 

sebenarnya barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu 

perekonomian. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang dicapai oleh suatu negara perlulah dihitung produk domestik bruto 

riil. Dilihat dari data publikasi BPS kabupaten Morowali, Nilai Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) kabupaten Morowali pada periode 2010-2014 laju 

pertumbuhannya mengalami fluktuasi, meskipun rata-rata pertumbuhannya cukup 

tinggi. Seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali tahun 2010-2014 

No. Tahun 
pertumbuhan Ekonomi. 

(%) 

1 2010 20,84 

2 2011 14,72 

3 2012 14,71 

4 2013 15,69 

5 2014 3,46 

Sumber : BPS, PDRB Kab. Morowali berbagai tahun (diolah) 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Morowali pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan, namun penurunan 

pada tahun 2012 hanya sebesar 0,01 %. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Morowali mengalami peningkatan sebesar 0,98% sedangkan pada 

tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 12,23%. Sama halnya pada 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali, realisasi belanja pemerintah 
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kabupaten morowali pada tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar 

Rp.383.898.816.760,00 dimana pada tahun 2013 realisasi belanja pemerintah 

kabupaten morowali sebesar Rp.858.042.386.460,00 sedangkan pada tahun 2014 

sebesar Rp. 474.143.569.700,00. 

Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh 

Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 

Kabupaten Morowali Pada Tahun 2010-2014. 

B. Perumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diajukan adalah seberapa besar pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pengeluaran pemerintah  terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten Morowali. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya menganalisis 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi, variabel yang diteliti yaitu investasi yang meliputi 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

dan pengeluaran pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga hanya menganalisis 

pertumbuhan ekonomi di kabupaten Morowali selama 5 (lima) tahun yaitu periode 

tahun 2010-2014. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Dari rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), 

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pengeluaran 
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pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten 

Morowali. 

2. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi pemerintah: sebagai dasar penentuan regulasi dan kebijakan

untuk kedepannya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dalam menentukan kebijakan.

2. Bagi Peneliti: dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis pengaruh

Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN) dan pengeluaran pemerintah terhadap

pertumbuhan ekonomi.




