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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

PDRB menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu 

daerah. Oleh karena itu PDRB merupakan acuan penting dalam pembangunan 

ekonomi. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap PDRB suatu daerah yaitu 

jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah (PAD). Dikarenakan fakor tersebut 

merupakan faktor utama dalam proses produksi suatu daerah. Faktor-faktor 

tersebut juga dapat menjadi dampak negatif dalam pembangunan perekonomian 

suatu daerah apabila faktor-faktor tersebut tidak dikendalikan dengan benar 

(Sukirmo,1985). 

Pertumbuhan jumlah penduduk di suatu negara berpengaruh terhadap proses 

pembangunan ekonomi. Apabila jumlah penduduk suatu daerah tidak terkendali 

maka dapat berdampak negatif pada daerah tersebut. Namun, jika jumlah 

penduduk dapat dikendalikan dengan baik maka akan sangat membantu dalam 

proses pembangunan suatu daerah. Karena dengan adanya pengendalian jumlah 

penduduk tersebut dapat meningkatkan jumlah produksi suatu daerah. Oleh 

karena itu pertumbuhan penduduk suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan juga dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi (Mulyadi, 

2008). 

Dengan meningkatnya jumlah penduduk juga menimbulkan tingginya 

angkatan kerja. Hal ini menunjukan semakin besar jumlah orang yang mencari 

pekerjaan atau menganggur yang pada akhirnya meningkatkan beban 
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tanggungan suatu daerah. Agar terwujudnya serapan tenaga kerja yang maksimal 

dan sumber daya manusia yang berkualitas maka sebaiknya tenaga kerja 

mendapatkan pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keterampilan mereka. 

Ketersediaan lapangan pekerjaan juga sangat membantu dalam penyerapan 

tenaga kerja. Dengan begitu dapat meningkatkan pembangunan ekonomi suatu 

daerah (Mulyadi,2008). 

Pada pembangunan ekonomi, pendapatan suatu daerah merupakan faktor 

penting dalam pembangunan ekonomi. Dikarenakan pendapatan asli daerah 

merupakan sumber dana untuk membiayai kegiatan atau program suatu daerah. 

Semakin besar pendapatan asli daerah maka semakin besar pula kesempatan 

daerah tersebut untuk meningkatkan potensi dan pembangunan daerah 

(Baihaqi,2011). 

Berdasarkan penjelasan undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 

2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan agar 

suatu daerah ebih leluasa dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah. Hal 

tersebut menunjukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap 

perekonomian suatu daerah (Baihaqi, 2011). 

Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kota Pasuruan 

menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pada lima tahun terakhir 

menunjukan peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 
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32.022.402.177. pada tahun 2012 sebesar Rp. 43.366.216.000. Tahun 2013 

sebesar Rp 66.110.651.000 mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar Rp 

99.569.366.000 dan tahun 2015 sebesar Rp 115.161.420.000 hal ini menunjukan 

bahwa terjadi peningkatan pada pendapatan asli daerah (PAD) (BPS Kota 

Pasuruan,2015).  

Sedangkan  komposisi penduduk pada tahun 2015 kelompok usia 0-4 tahun 

sejumlah 17.353 jiwa berada pada peringkat pertama. Kelompok usia 15-19 

tahun sebesar 17.217 jiwa berada pada urutan kedua. sedangkan pada urutan 

ketiga diduduki oleh kelompok usia 5-9 tahun dengan jumlah 17.211 jiwa. Data 

tersebut menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia-usia non-produktif atau 

anak-anak dan usia sekolah merupakan jumlah penduduk paling besar di Kota 

Pasuruan (BPS Kota Pasuruan, 2015). 

Menurut data yang dirilis BPS Kota Pasuruan jumlah penduduk pada lima 

tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 

2011 jumlah penduduk Kota Pasuruan sebesar 188.283 jiwa. Pada tahun 2014 

sebesar 193.479 jiwa dan pada tahun terakhir 2015 sebesar 195.168 jiwa (BPS 

Kota Pasuruan, 2015). 

Data PDRB ADHK yang dirilis BPS Kota Pasuruan menunjukkan hal yang 

sama yaitu mengalami kenaikan pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2011 

sebesar Rp. 2.971.052.109.000. pada tahun 2012 sebesar Rp.3.309.121.265.000 

pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.724.334.622.000. tahun 2014 sebesar Rp. 

5.345.750.100.000 dan terus mengalami peningkatan pada tahun terakhir 2015 

sebesar Rp. 5.949.432.500.000 (BPS Kota Pasuruan, 2015). 
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Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana jumlah penduduk, 

jumlah tenaga kerja, dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhaap 

PDRB ADHK suatu daerah. Berdasarkan latar belakang diatas penulis terdorong 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh jumlah penduduk dan 

pendapatan asli daerah terhadap PDRB kota Pasuruan ” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perkembangan jumlah penduduk, PAD, dan PDRB di Kota 

Pasuruan tahun 1993-2015? 

2. Apakah jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh 

terhadap PDRB kota Pasuruan tahun 1993-2015? 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan batasan 

penelitian sebagai berikut : 

Masalah PDRB adalah masalah yang mencangkup banyak hal yang cukup 

kompleks. Jika semua aspek permasalahan diangkat menjadi bahan penelitian 

akan terlalu luas, oleh karena itu ditentukan batasan masalah mengenai  

pengaruh variabel Jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap 

PDRB ADHK kota Pasuruan tahun 1993-2015. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas maka dapat 

ditentukan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut : 
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1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui perkembangan jumlah penduduk, PAD, dan PDRB Kota 

Pasuruan tahun 1993-2015 

b. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan PAD terhadap PDRB kota 

Pasuruan tahun 1993-2015. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pembaca 

Dapat mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai pengaruh  

variabel, jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah (PAD)  terhadap 

PDRB kota Pasuruan. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau sumber refrensi 

bagi pemerintah daerah, terutama pemerintahan Kota Pasuruan dalam 

membuat kebijakan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan refrensi dan acuhan dalam melakukan penelitian 

berikutnya yang sejenis. 


