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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada saat ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu 

indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dan menjadi sasaran 

utama pembangunan bagi banyak negara berkembang. Pelaksanaan 

pembangunan dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian tingkat 

kesejahteraan hidup yang tinggi bagi penduduknya. Permasalahan yang terjadi 

di negara bekembang yakni seperti permasalahan pendidikan, kemiskinan, 

pengangguran dan permasalahan lainnya. 

Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu daerah atau negara 

setidaknya mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam negara 

berkembang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tinggi dapat dilihat 

dari perubahan PDRB tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya. PDRB 

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 

2007). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya 

yaitu investasi dan jumlah penduduk. 

Setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, mulai 

sumber daya alam hingga sumber daya manusia. Dalam mengoptimalkan 

sumber daya daerah, pemerintah harus menanamkan modalnya atau investasi 
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guna menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus menghasilkan 

pendapatan bagi daerah tersebut. Dengan cara ini pertumbuhan ekonomi 

dalam daerah dapat dicapai. Pengembangan sumber daya daerah sebagai 

upaya meningkatkan penghasilan daerah memerlukan dana sebagai modal 

atau investasi. Sumber investasi dapat berasal dari masyarakat maupun 

pemerintah. Sumber investasi masyarakat juga tidak sebatas masyarakat 

dalam negeri, namun juga masyarakat luar negeri. Sumber investasi dari 

pemerintah pun juga tidak sebatas pemerintah dalam negeri, namun juga ada 

investasi yang berasal dari luar negeri. Masing-masing sumber investasi 

memiliki tujuan dan sasaran sendiri. Baik investasi dari masyarakat atau 

pemerintah, maupun dari dalam negeri dan luar negeri.  

Selain investasi, jumlah penduduk merupakan suatu faktor yang 

mempengaruhi output suatu daerah. Karena angkatan kerja yang besar akan 

terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Kenaikan jumlah penduduk yang 

cepat, cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita di 

sebagian besar negara-negara berkembang, terutama yang kondisi dasarnya 

masih miskin, tergantung pada sektor pertanian, serta diliputi keterbatasan 

lahan serta sumber-sumber daya alam (Todaro, 2003). 

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di Jawa Timur dengan kondisi ekonomi yang konstan. Struktur 

perekonomian dalam Tulungagung masih didominasi oleh hasil alam seperti 

pertanian dan industri marmer. Dari segi pertumbuhan ekonomi Tulungagung 
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merupakan kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi, hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,47 persen 

pada tahun 2012 dan mengalami perlambatan di tahun 2015 sebesar 4,99 

(BPS,2016). Dari segi jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung memiliki 

jumlah penduduk yang cukup tinggi yakni sebesar 1.021.190 di tahun 2015. 

Ini merupakan bukti bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki jumlah 

penduduk yang cukup banyak sebagai sumber daya manusia yang mampu 

meningkatkan PDRB. Investasi yang masuk ke daerah baik dari dalam 

maupun luar negri juga mampu untuk meningkatkan PDRB daerah 

Tulungagung. 

Dalam rangka untuk terus meningkatkan PDRB Kabupaten 

Tulungagung maka perlu diadakannya studi mengenai permasalahan yang 

telah diuraikan. Dari latar belakang di atas maka ditarik sebuah 

judul ”Pengaruh Investasi dan Jumlah Penduduk Terhadap PDRB Kabupaten 

Tulungagung”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Perkembangan PDRB, Investasi dan Jumlah Penduduk 

Kabupaten Tulungagung? 

2. Apakah Investasi dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap PDRB 

Kabupaten Tulungagung? 
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C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui perkermbangan PDRB, Investasidan Jumlah

Penduduk Kabupaten Tulungagung.

b. Untuk mengetahui pengaruh Investasi dan Jumlah Penduduk

terhadap PDRB Kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Bagi Instansi

Sebagai sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang

bermanfaat dalam melakukan kajian mengenai PDRB Kabupaten

Tulungagung.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai

referensi dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti

berikutnya yang mengadakan penelitian sejenis.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka 

pada penelitian ini dibatasi hanya pada PDRB Kabupaten Tulungagung yang 

dipengaruhi oleh Jumlah penduduk dan Investasi. Investasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten. 


