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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara, 

terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

rakyatnya. (Tejasari, 2008:48). Indonesia telah menikmati masa pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang, hingga datangnya krisis nilai 

tukar tereskalasi menjadi krisis multi dimensi yang dimulai akhir tahun 1997. 

Perekonomian yang ideal adalah suatu perekonomian yang secara terus 

menerus tumbuh tanpa satu tahun atau bahkan satu triwulan pun mengalami 

penurunan (Rahardja dan Manurung, 2008: 341). Dengan demikian, perekonomian 

tersebut akan menimbulkan stabilnya kondisi harga dan terbukanya kesempatan kerja 

yang luas. Namun, dalam kenyataannya kondisi perekonomian pada umumnya 

mengalami gelombang pasang surut. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umumnya 

dipergunakan untuk melihat kesuksesan keadaan perekonomian di suatu wilayah. 

Pertumbuhan ekonomi mengukur hasil dan perkembangan suatu perekonomian dari 

satu periode ke periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat 

dari proses produksi barang dan jasa yang ada di negara tersebut. Proses produksi 

barang dan jasa itu dapat dilihat dari produk domestik bruto (PDB). Produk Domestik 
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Bruto (PDB) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam 

suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga 

negaranya dan milik penduduk di negara-negara lain (Sukirno, 2012: 61). 

Suatu negara perlu memilih satu atau lebih pusat- pusat pertumbuhan 

regional yang memiliki potensi paling kuat. Apabila region ini kuat maka akan terjadi 

perembetan pertumbuhan bagi regionregion yang lemah. Pertumbuhan ini berdampak 

positif (trickle down effect) yaitu adanya pertumbuhan di region yang kuat akan 

menyerap potensi tenaga kerja di region yang lemah atau mungkin region yang lemah 

menghasilkan produk yang sifatnya komplementer dengan produk region yang kuat 

(Trisnawati, 2003). 

Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi mutlak dilakukan oleh negaranegara 

berkembang untuk mengejar ketinggalan di bidang ekonomi dari negara – negara 

maju, seperti halnya dengan Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi di 3 Indonesia 

pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat secara adil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan 

merupakan kondisi utama menunjukan bahwa pembangunan ekonomi sedang 

berjalan. Pada mulanya upaya pembangunan negara yang sedang berkembang 

berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan per kapita, atau biasa disebut dengan 

pertumbuhan ekonomi. Semula banyak yang beranggapan bahwa untuk membedakan 

antara negara yang sedang berkembang dengan negara maju yakni dilihat dari 

pendapatan masyarakatnya. Indikator berhasil atau tidaknya pembangunan semata- 

mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional per kapita riil, dalam arti tingkat 
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pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan (setelah dideflasi dengan 

indeks harga) harus lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk 

(Kuncoro, 1997:224). 

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah 

investasi. Menurut Harrod-Domar, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi 

yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal (Todaro, 2011:199). 

investasi disepakati menjadi salah satu kata kunci dalam setiap pembicaraan tentang 

konsep ekonomi. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, 

serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai 

pendorong utama mengingat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui 

amat rapuh (Nuryadin, 2005). 

Disamping Investasi, 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. 

Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan 

tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi.  

Aspek pemerintah lain yang penting adalah terkait dengan ketersediaan 

tenaga kerja, fasilitas infrastruktur yang memadai, dan belanja modal. Teori 

pertumbuhan endogen (endogeneous growth theory) menjelaskan bahwa investasi 

modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat 

dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau 
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pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak. Kelompok teori ini 

juga menganggap bahwa keberadaan infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas 

politik, kebijakan pemerintah, birokrasi, dan dasar tukar internasional sebagai faktor 

penting yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Ma’ruf dan Wihastuti 2008). 

Teori Pertumbuhan Ekonomi NeoKlasik menyatakan pertumbuhan 

ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu ; modal, tenaga 

kerjadan teknologi (Sukirno, 1994). Beberapa penyebab laju pertumbuhan ekonomi 

membaik tetapi tidak memperbaiki peningkatan kesempatan kerja adalah; pertama, 

sumber perbaikan pertumbuhan ekonomi umumnya berasal dari konsumsi masyarakat 

dan pemerintah, bukan berasal dari peningkatan kapasitas perekonomian. Kedua, 

kebijakan politik berasal dari probisnis menjadi proburuh. Hal ini mengakibatkan 

pasar tenaga kerja menjadi rigid dan menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja 

relative terhadap faktor produksi lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan di 

masa mendatang adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. 

Keadaan ini akan terwujud jika penyimpangan (distostri), khususnya dalam pasar 

tenaga kerja yang menyebabkan peningkatan rasio terhadap biaya produksi lainnya 

meningkat. (Ikhsan, 2004). 

Dalam mobilitas faktor-faktor produksi antar kota dan desa, khususnya 

perpindahan tenaga kerja dan modal, mengingat bahwa tenaga kerja merupakan 

faktor yang penting dalam suatu proses produksi. Di sisi lain, tenaga kerja merupakan 

sumber permintaan sehingga mampu menciptakan kegiatan ekonomi, berarti dengan 

adanya penambahan tenaga kerja maka permintaan akan meningkat dan 
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meningkatnya permintaan akan dapat mendorong kegiatan ekonomi lebih lanjut. 

Akibat lebih lanjut, dapat meningkatkan permintaan akan modal untuk mengimbangi 

peningkatan kegiatan produksi. Dengan demikian peningkatan tenaga kerja akan 

meningkatkan permintaan modal dan mendorong kegiatan ekonomi yang diharapkan 

juga akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan latar belakang yang dibabarkan diatas maka peneliti penting 

untuk meneliti pengaruh antara variabel investasi, tenaga kerja yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan diatas maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tenaga kerja Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015?

2. Bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015?

C. Batasan Masalah

Sesuai dengan yang dituliskan dalam perumusan masalah di atas agar 

pembahasan ini tidak meluas, maka peneliti akan fokus pada variabel investasi, 

tenaga kerja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 38 Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas makadidapat tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tenaga kerja 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015? 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan aspirasi pemikiran 

terhadap pengambilan kebijakan dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi 

sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi variabel yang ada. 

2. Bagi Penulis Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan untuk penelitian 

lebih lanjut dan sebagai pengembangan keilmuan dibidangnya yang terutama 

barkaitan dengan variabel investasi, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. 

 




