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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran 

masyarakat (Sukirno, 1997). Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi 

merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. 

Sedangkan menurut lincolin (1997), pertumbuhan ekonomi diartikan 

sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa mamandang apakah kenaikan tersebut 

lebih besar atau lebih kecil dari tinggat pertumbuhan penduduk, dan 

apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang familier 

digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu pembanguan. 

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau 

kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan 

dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal 

peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian 

diharapkan dapat memberikan trickle down effect yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pertumbuhan 

ekonomi menjadi target utama dalam suatu pembangunan. 

Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu 

masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa 
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mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual 

maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak 

maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material 

maupun spiritual. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi tentu akan 

berimplikasi terhadap semua sektor yang mempengaruhinya. 

Pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan yang 

diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Hasil pembangunan dapat diukur dengan menggunakan 

indikator jumlah output yang dihasilkan selama periode tertentu. Dalam 

melaksanakan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah memanfaatkan 

segala sumber daya yang tersedia di daerah itu dan dituntut untuk bisa 

lebih mandiri. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka 

pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua 

potensi yang dimiliki dan perlu diingat bahwa pemerintah daerah tidak 

boleh terlalu mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat seperti pada 

tahun-tahun sebelumnya. Penggalian sumber daya sendiri perlu 

dioptimalkan agar dapat digunakan sebagai input pembangunan 

perekonomian daerah yang mandiri. 

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing 

wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan 

antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan 

wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di 

Indonesia. Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah 

juga mengupayakan keseimbangan antardaerah sesuai dengan potensinya 
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masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan 

wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan 

pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja 

pembangunan wilayah secara umum. Provinsi Sulawesi Selatan berperan 

penting sebagai pintu gerbang kawasan Timur Indonesia. Peran Provinsi 

Sulawesi Selatan sangat strategis dalam mendukung Pulau Sulawesi 

sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, 

perikanan, serta pertambangan nikel khususnya sebagai simpul pertanian 

pangan, simpul perikanan, dan klaster industri. Selain itu, Provinsi 

Sulawesi Selatan memiliki pelabuhan internasional yang semakin 

meningkatkan posisi strategisnya.  

Kinerja perekonomian Sulawesi Selatan tahun 2011-2014 

cenderung berfluktuatif namun berada di atas rata-rata nasional. Selama 

kurun waktu tersebut laju pertumbuhan rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 

8,05 persen, berada di atas rata-rata nasional 5,9 persen. Tingginya 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan turut didukung oleh pemanfaatan 

sumberdaya alam yang melimpah di wilayah ini. Selama kurun waktu 

2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung 

meningkat, namun masih berada di bawah pendapatan per kapita nasional. 

Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Sulawesi Selatan 

relatif lebih rendah secara nasional. Jika pada tahun 2010 rasio PDRB per 

kapita Provinsi Sulawesi Selatan dan PDB Nasional sebesar 74,04 persen, 

maka pada tahun 2014 rasionya meningkat menjadi 83,88 persen. Apabila 

pertumbuhan penduduk antar provinsi tidak terlalu berbeda jauh, kinerja 
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rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik dari Provinsi lain di 

Indonesia. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi yaitu Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan 

Angkatan Kerja. 

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sulit 

disebuhkan. Kemiskinan mengakibatkan seseorang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak hal yang menjadi faktor penyebab 

orang menjadi miskin. Todaro (2006) memperlihatkan jalinan antara 

kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan 

aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab 

keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah 

rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbebas 

kebebasan, ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. 

Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, 

rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas 

angkatan kerja, rendahnya produktivitas angkatan kerja disebabkan oleh 

tingginya pertumbuhan angkatan kerja, tingginya angka pengangguran dan 

rendahnya investasi perkapita. Jadi penyebab kemiskinan tidak hanya 

dilihat dari aspek ekonomi saja seperti tingkat pendapatan, tetapi juga 

menyangkut aspek-aspek sosial dan kelembagaan. Kemiskinan yang 

menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial 

ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang 

berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada 

dirinya, seperti tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat 
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kesehatan rendah dan produktivitas yang rendah. Sedangkan faktor yang 

berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan 

rendahnya aksebilitas terhadap kelembagaan yang ada. 

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya 

pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk 

mengukur mutu modal manusia, United Nations Development Program 

(UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama 

Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Tingkat pembangunan manusia yang sangat tinggi menentukan 

kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber 

pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap 

kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan 

Ekonomi (Dewi dan I Ketut, 2014). 

Angkatan Kerja merupakan faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi. Peranan Angkatan Kerja tersebut sebagai salah 

satu faktor produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat 

pendapatan nasional dari segi kuantitas atau jumlah. Sementara itu kita 

beranggapan bahwa kalau jumlah Angkatan Kerja yang dipakai dalam 

usaha produksi meningkat, maka jumlah produksi yang bersangkutan juga 

meningkat. Dengan kata lain kalau tidak ada peningkatan jumlah Angkatan 

Kerja maka jumlah produksi akan tetap. Pernyataan yang demikian ini, 

tidak dapat seluruhnya dianggap benar karena walaupun jumlah Angkatan 

Kerja itu tidak berubah, tetapi bila kualitas dari Angkatan Kerja itu 
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menjadi lebih baik, maka dapat terjadi bahwa tingkat produksi akan 

meningkat pula (Irawan dan Suparmoko, 2008: 119). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dikaji oleh peneliti adalah : 

1. Seberapa besar Pengaruh Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, 

dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan 

2. Apakah terdapat perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sulawesi Selatan? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan agar peneliti ini tidak terlalu luas 

pembahasannya maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu 

menganalisa mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

panel 24 Kota/Kabupaten selama 5 tahun. 

D. Tujuan dan manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan 

dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Angkatan Kerja terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk melihat 

perbedaan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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Berdasarkan tujuan diatas maka dapat disimpulkan manfaat penelitian 

yaitu: 

1. Bagi instansi agar hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan masukan

yang berguna bagi para pengambil keputusan dimasa yang akan datang.

2. Bagi pemerintah agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran

dan kritik kinerja pemerintah untuk mengambil keputusan.

3. Bagi peneliti berikutnya untuk referensi penelitian selajutnya yang

membahas tentang pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan

Kerja, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.




