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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu gambaran 

yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, 

khususnya dalam bidang ekonomi. PDRB terbentuk dari berbagai macam sektor 

ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan 

ekonomi yang terjadi dalam suatu daerah. Peningkatan PDRB akan memberikan 

kesempatan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakatnya. Namun, sejauh mana kebutuhan ini dipenuhi 

oleh daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengalokasikan dan mengelola sumber-sumber PDRB di antara masyarakat 

guna mendistribusikan pendapatan melalui kesempatan untuk memperoleh 

pekerjaan di daerah tersebut di segala bidang dalam infrastruktur daerah 

(Hidayah, 2016).  

PDRB adalah salah satu tolak ukur untuk melihat seberapa besar 

Perkembangan kegiatan dalam perekonomian suatu daerah. Dengan 

meningkatnya PDRB, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kemampuan 

untuk meningkatkan PDRB disebabkan oleh beberapa faktor produksi yang 

selalu mengalami perubahan, baik dalam jumlah maupun kualitasnya.  

Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah Provinsi di bagian timur Pulau 

Jawa, ibu kotanya terletak di Surabaya, memiliki wilayah terluas di antara 6 

Provinsi di Pulau Jawa, serta memiliki 38 Kabupaten/Kota.  
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Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur pada tahun 

2011-2015 selalu mengalami peningkatan hal ini terbukti pada tahun 2011 PDRB 

sebesar 1.054.978,8 Miliar Rupiah, pada tahun 2012 sebesar 1.124.298,8 Miliar 

Rupiah, pada tahun 2013 sebesar 1.195.143,5 Miliar Rupiah, pada tahun 2014 

sebesar 1.267.860,3 Miliar Rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 1.340.517,4 Miliar 

Rupiah. Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik bagi perekonomian di 

Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim, 2016). 

Berkaitan dengan tenaga kerja, jumlah PDRB yang dihasilkan di suatu daerah 

sedikit banyak pula turut dipengaruhi oleh jumlah angkatan kerja yang tersedia di 

daerah tersebut, terutama yang telah bekerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari 

tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan 

produksi barang dan jasa (PDRB). Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 

angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu penciptaan 

PDRB. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga 

kerja produktif, sehingga PDRB yang dihasilkan juga akan meningkat.  

Kondisi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami 

fluktuasi, hal ini terbukti bahwa pada tahun 2011 total tenaga kerja sebesar 

18.604.866 (Juta Jiwa), pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 

19.411.256 (Juta Jiwa), pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan menjadi 

19.553.910 (Juta Jiwa), pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 

19.306.508 (Juta Jiwa), dan pada tahun 2015 sebesar 19.367.777 (Juta Jiwa) (BPS 

Jatim 2016). Diharapkan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja akan 
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meningkatkan tenaga kerja produktif sehingga juga akan menaikkan Produk 

domestik regional Bruto (PDRB). 

Tenaga kerja erat kaitannya dengan upah minimum. Tingkat upah minimum 

yang berlaku di suatu daerah juga akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah 

tenaga kerja yang bekerja di daerah tersebut. Tingkat upah minimum yang semakin 

meningkat setiap tahunnya, di satu sisi, akan memicu peningkatan jumlah angkatan 

kerja yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan produksi barang dan jasa 

(PDRB). Namun, tingkat upah minimum yang selalu meningkat tersebut juga akan 

membebani pihak pengusaha sehingga mereka harus mengurangi jumlah tenaga 

kerja yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat upah minimum yang 

semakin tinggi akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang telah bekerja serta 

mengurangi kesempatan kerja bagi yang belum bekerja. 

Kondisi Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 tertinggi 

terletak pada Kabupaten Gresik sebesar 1.133.000 juta rupiah, pada tahun 2012 

Upah Minimum tertinggi terletak pada Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya 

sebesar 1.257.000 Juta Rupiah, pada tahun 2013 Upah Minimum tertinggi terletak 

pada Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya sebesar 1.740.000 Juta Rupiah, pada 

tahun 2014 Upah minimum tertinggi terletak pada Kota Surabaya sebesar 2.200.000 

Juta Rupiah, pada tahun 2015 Upah Minimum tertinggi terletak pada Kabupaten 

Gresik sebesar 2.707.500 Juta Rupiah (BPS Jatim, 2016). Jika dilihat pada setiap 

tahun, UMK tertinggi terletak pada Kota Surabaya dan Kabupaten gresik hal ini 

akan menjadikan tenaga kerja di daerah tersebut dengan UMK yang tinggi menjadi 
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lebih produktif dan lebih inovatif dalam bekerja sehingga akan meningkatkan 

PDRB yang akan berdampak pula untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jawa Timur. 

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa batas apakah 

kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak 

semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto 

(PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi 

pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati 

hasil-hasilnya (Sukirno,2000). 

Perekonomian erat kaitannya dengan perbankan, dimana industri perbankan 

mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi 

yang menyalurkan dana masyarakat ke dalam investasi asset produktif yang akan 

mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi kapital dan pertumbuhan output 

agregat. Secara empiris, hubungan kausalitas antara perkembangan sektor 

perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak ditunjukkan oleh penelitian 

terdahulu. Untuk analisis pada tingkatan negara memberikan dukungan positif 

kredit perbankan terhadap pertumbuhan pendapatan perkpita, baik di negara maju 

maupun di negara berkembang. Secara terpisah, dalam studinya menunjukkan 

bahwa perusahaan penerima kredit cenderung mengalami peningkatan pendapatan 

(OJK, 2015). 

Kondisi kredit di Provinsi Jawa Timur (2011-2015) terus mengalami 

peningkatan, terbukti pada tahun 2011 total kredit sebesar Rp.202.914.538 Juta, 
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pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp.254.432.650 Juta, pada tahun 

2013 juga mengalami peningkatan menjadi Rp.309.187.197, pada tahun 2014 

mengalami peningkatan menjadi Rp.366.532.778 Juta, serta pada tahun 2015 juga 

meningkat menjadi Rp.379.592.951 Juta (Bappeda Jatim). Diharapkan dengan 

banyaknya jumlah kredit yang disalurkan tersebut semakin meningkatkan 

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah yang 

menjadi fokus dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB), tenaga 

kerja, upah minimum, dan jumlah kredit yang disalurkan di Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2011-2015? 

2. Apakah tenaga kerja, upah minimum kabupaten/kota, dan jumlah kredit yang 

disalurkan berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di 

Provinsi Jawa Timur? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penyusunan, penulis membatasi masalah pada analisis produk 

domestik regional bruto (PDRB) agar penelitian ini tepat pada tujuan dan tidak 

terlalu melebar sehingga tujuan penelitian menjadi lebih baik dan akurat. Objek 

penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur, dimana penulis menganalisis 

pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang menggunakan harga 

konstan dengan tahun dasar 2010, tenaga kerja dengan menggunakan data jumlah 
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tenaga kerja di Kabupaten dan Kota, upah minimum Kabupaten / kota dengan 

menggunakan data upah minimum setiap Kabupaten dan Kota, serta jumlah kredit 

yang disalurkan dengan menggunakan data jumlah kredit yang disalurkan tiap 

Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. 

D. Tujuan dan Manfaat 

1.  Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB), 

tenaga kerja, upah minimum Kabupaten dan Kota, dan jumlah kredit yang 

disalurkan di Provinsi Jawa Timur. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tenaga kerja, upah minimum 

kabupaten / kota, serta jumlah kredit yang disalurkan terhadap produk 

domestik regional bruto di Provinsi Jawa Timur. 

2. Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan dalam hal mengetahui dan meningkatkan kondisi ekonomi melalui 

produk domestik regional bruto (PDRB) khususnya di Provinsi Jawa Timur 

2) Memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu ekonomi 

regional khususnya yang berkaitan dengan produk domestik regional bruto 

(PDRB). 


