
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran dari kebijakan 

pembangunan ekonomi bagi suatu negara. Naik turunnya perekonomian 

menunjukkan bahwa ekonomi negara tersebut mengalami pertumbuhan. 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi 

bertambah dan kemakmuran meningkat. Pertumbuhan tersebut merupakan 

laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang 

tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan yang terjadi (Zulfahmi, 

2010). Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu 

perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu 

negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan 

yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktorfaktor produksi baik 

dalam jumlah dan kualitasnya (Rosmalia, 2014). 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu indikator 

untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara dan menjadi sasaran 

utama pembangunan bagi negara berkembang. Pelaksanaan pembangunan 

dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan hidup 

yang tinggi bagi penduduknya. Dalam usaha untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, terdapat berbagai hambatan khususnya pada negara 

yang sedang berkembang. Hambatan yang sering dihadapi oleh negara-

negara sedang berkembang adalah dalam hal pendanaan untuk melakukan 
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pembangunan. Hambatan itulah yang juga dialami oleh Indonesia dalam 

usahanya mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Julfiansyah, 2014). 

Beberapa tahun terakhir ada dukungan yang kuat dari pemerintah pusat 

untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas 

(mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam 

perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama 

pemerintah, dan yang perlu menyebabkan multiplier dalam perekonomian 

(Investments, 2017). Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mulai naik sebesar 5,02 persen ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan 

(Antaranews, 2016). Hal ini terjadi karena permintaan dalam negeri tetap 

terjaga, yang dipicu oleh konsumsi masyarakat yang tetap tinggi. Pemerintah 

juga memberikan dorongan pada perekonomian melalui peningkatan stimulus 

dalam mempercepat proses pemulihan perekonomian (Julfiansyah, 2014).  

Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat 

atau secara nasional, tetapi juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu 

negara. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan 

sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut (Fauzan, 2015). 

Salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan 

mencermati nilai pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga 

konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, 
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sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak 

dipengaruhi fluktuasi harga (Rosmalia, 2014). Pertumbuhan ekonomi 

diartikan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau kecil daripada tingkat 

pertambahan penduduk, atau perubahan dalam struktur ekonomi (Sukirno, 

2013).  

Kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengelola potensi dan sumber 

daya yang ada bagi masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Menurut Sukirno 

(2013), beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan domestik 

regional bruto yaitu investasi dan tenaga kerja. Investasi akan menambah 

jumlah barang modal. Investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang selanjutnya berimplikasi terhadap kesempatan kerja. 

 Investasi merupakan penanaman modal baik modal asing (PMA) 

maupun domestik (PMD). Dengan adanya investasi asing dapat membantu 

dan menambah kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat pun 

bertambah. Begitu pula dalam jaringan yang lebih luas akan menambah 

pendapatan nasional suatu negara (Taufik, 2014). Investasi atau penanaman 

modal adalah pembelian barang modal dan perlengkapan produksi untuk 

menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan 

dalam perekonomian. 

Investasi dalam pengertian umum merupakan pengorbanan dana yang 

dikeluarkan saat ini untuk mendapatkan imbalan dana di masa yang akan 
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datang. Adanya peningkatan modal riil di masyarakat baik dalam bentuk 

peralatan, gedung atau persediaan kebutuhan pokok merupakan proses 

terjadinya pembentukan modal (Investasi netto). Investasi memegang 

peranan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja (Rosmalia, 2014). Investasi yang dilaksanakan swasta atau 

masyarakat baik yang berupa penanaman modal asing maupun penanaman 

modal dalam negeri (domestik) untuk meningkatkan pemanfaatan sumber 

daya lokal menjadi kekuatan ekonomi riil yang mampu menopang 

pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja, serta menunjang 

pendapatan daerah. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi 

yang digunakan juga semakin berkembang. 

Indonesia sebagai negara maritim memiliki perbedaan iklim investasi 

di setiap provinsi. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah untuk 

membuat kebijakan investasi. Menurut Sutawijaya (2010), beberapa ahli juga 

mengatakan investasi merupakan mesin penggerak pertumbuhan atau Engine 

of Growth. Maka tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkesinambungan 

pada umumnya didukung oleh peningkatan investasi. Masalah-masalah 

ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang sangat berbeda 

coraknya dengan yang dihadapi oleh negara-negara maju. Adanya 

peningkatan investasi yang ditanamkan dalam suatu industri akibat 

meningkatnya permintaan akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja. 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi 

adalah sumber daya manusia. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu 

dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. 
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Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan 

penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah 

produksi. Namun di sisi lain, akibat buruk dari penambahan penduduk yang 

tidak diimbangi oleh kesempatan kerja akan menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan (Purwanggono, 

2015). 

Pada hakekatnya negara berkembang terdapat pengangguran yang 

serius dan masalah ini bertambah serius lagi sebagai akibat bertambah 

cepatnya perkembangan penduduk. Nyatanya bahwa masalah pengangguran 

adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan 

masyarakat,. Disebabkan keadaan yang seperti ini maka timbullah keperluan 

yang mendesak untuk mempercepat pembangunan di negara-negara tersebut, 

yaitu agar pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan, masalah penduduk 

diatasi, dan masalah pengangguran tidak menjadi bertambah serius. Di 

samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk 

seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan manusia 

(Sukirno, 2013). 

Menciptakan kesempatan kerja atau lapangan kerja tersebut dalam 

rangka pembangunan ekonomi terutama untuk penyerapan tenaga kerja maka 

lebih baik diarahkan pada pembangunan industri khususnya padat karya, 

lapangan kerja dapat diciptakan ketika adanya investasi, tetapi juga mengarah 

pada peningkatan investasi ke sektor-sektor yang padat karya sehingga dana 

investasi yang terbatas dapat melaksanakan penciptaan lapangan kerja 

produktif (Taufik, 2014). 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan 

masalah adalah bagaimana pengaruh penanaman modal asing, penanaman 

modal domestik dan jumlah tenaga kerja terhadap produk domestik regional 

brutodi provinsi Indonesia pada tahun 2011-2015? 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan batasan 

penelitian sebagai berikut : 

Masalah pertumbuhan ekonomi merupakan 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 sebagai berikut, 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penanaman modal 

asing, penanaman modal domestik dan jumlah tenaga kerja serta Produk 

Domestik Regional Bruto. 

2. Analisa mengenai  pengaruh variabel investasi penanaman modal asing, 

penanaman modal domestik dan tenaga kerja terhadap produk domestik 

regional bruto di provinsi Indonesia. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan 

menggunakan 33 Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015. 

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 

Mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi dan tenaga kerja 

terhadap produk domestik regional bruto di provinsi Indonesia pada tahun 

2011-2015. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pemerintah Indonesia 

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan atau sumber 

referensi bagi pemerintah, terutama pemerintahan Republik Indonesia 

dalam mengambil langkah kebijakan ekonomi, khususnya dalam 

lingkup pertumbuhan ekonomi, investasi dan tenaga kerja. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan refrensi dan acuhan dalam melakukan penelitian 

berikutnya yang membahas tentang pengaruh penanaman modal asing, 

penanaman modal domestik, dan jumlah tenaga kerja terhadap produk 

domestik regional bruto. 


