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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lancar tidaknya proses pembangunan dalam bidang ekonomi 

tergantung pada pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi 

ditentukan oleh tepat atau tidaknya sasaran dari pembangunan ekonomi yang 

diterapkan. Begitu pentingnya pembangunan ekonomi untuk kelangsungan 

hidup masyarakat, sehingga dalam perencanaanya memerlukan berbagai 

strategi yang berlandaskan data statisktik, baik yang bersifat kualitatif 

maupun kuantitatif. Dengan begitu diharapkan pembangunan ekonomi yang 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Hasil tindak 

lanjut dan evaluasi terhadap strategi dan kebijakan yang telah berlaku di masa 

lalu, dibutuhkan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pemberlakuan 

strategi dan kebijakan ekonomi pada masa lalu. Gambaran tentang keadaan 

ekonomi yang kita peroleh dari data statistik, kita bandingkan dan hasilnya 

kita gunakan sebagai acuan untuk mencapai sasaran-sasaran dalam 

pembangunan ekonomi di masa yang akan datang (Dumairy,1999) 

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dapat dilihat dari 

kenaikan pendapatan daerahnya yang menunjukkan kenaikan produk 

perkapita dalam jangka panjang, dengan melihat pertumbuhan ekonomi dari 

tahun ke tahun kita dapat mengukur kemajuan suatu pembangunan daerah 

dari perkembangan perekonomiannya. Perkembangan faktor-faktor produksi, 
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baik dalam jumlah maupun kualitasnya dapat mempengaruhi kemampuan 

suatu daerah dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam hal ini faktor 

produksi tenaga kerja dan modal yang semakin meningkat dalam segi jumlah, 

apabila diimbangi dengan semakin baik kualitasnya maka dapat 

meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan kondisi 

seperti itu, pembangunan ekonomi di suatu daerah, dapat berjalan dengan 

lancar (Mutia,2016) 

Meningkatkan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan dari 

kebijakan pembangunan ekonomi. Salah satu kebijakannya, yaitu 

memperbesar jumlah kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang besar 

diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang produktif,  yang mampu 

menghasilkan output dan income bagi keberlangsungan kemajuan suatu 

wilayah. Perkembangan PDRB yang ada di suatu wilayah dapat digunakan 

sebagai acuan untuk mengetahui tingkat pertumbuh ekonomi yang ada di 

suatu wilayah tersebut. Tingkat perkembangan PDRB ini dipengaruhi oleh 

penyediaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja di daerah dan sedikit atau 

banyaknya investasi yang ada di daerah tersebut (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Pasuruan, 2016) 

Keberhasilan suatu pembangunan nasional, tergantung pada semakin 

meningkatnya pembangunan ekonomi yang terjadi di setiap daerah. 

Pemberlakuan prinsip otonomi daerah, ditujukan untuk mempermudah 

pengelolaan faktor-faktor produksi yang ada di daerah. Pengunaan dan 

pemanfaatan faktor-faktor produksi yang tepat guna disetiap daerah, 
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diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakatnya dan 

mendorong terbentuknya masyarakat madani sesuai dengan tujuan 

pembangunan nasional (LIPI, 2009). 

Tenaga kerja dibutuhkan untuk mengolah kekayaan alam yang 

dimiliki oleh suatu wilayah, agar menjadi barang-barang modal yang lebih 

berkualitas. Dalam mengolah barang-barang modal dibutuhkan adanya 

investasi. Investasi didapat dari penanaman modal dalam negeri dan 

penanaman modal asing. Investasi yang meningkat mendorong terbukanya 

lapangan kerja baru yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Investasi 

yang semakin meningkat di daerah, diharapkan mampu menghasilkan output 

yang lebih besar baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dengan begitu, 

pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah akan mengalami peningkatan 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2016). 

Investasi dilakukan untuk membentuk faktor produksi kapitas, dimana 

sebagian dari investasi tersebut digunakan untuk pengadaan berbagai barang 

modal dalam proses produksi yang mampu meningkatkan output produksi 

sehingga akan menaikkan pendapatan daerah. Iklim investasi berkaitan 

dengan suatu lokasi tertentu dan tersedianya tenaga kerja yang produktif yang 

mampu mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi. Dalam hal ini 

menunjukkan hubungan antara semakin meningkatnya investasi dan 

meningkatnya lapangan kerja dalam suatu daerah tertentu, berbanding lurus 

dalam artian saling mempengaruhi pertumbuhan PDRB di suatu daerah 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2016). 
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 Proses produksi yang ada pada sektor industri dipengaruhi oleh faktor 

produksi yaitu investasi dan tenaga kerja. Tetapi berdasarkan data yang 

diperoleh pada tahun tertentu, menunjukkan kontribusi industri yang cukup 

besar tidak diimbangi dengan tingginya penyerapan tenaga kerja disektor 

industri. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 angka pengangguran total di 

Indonesia sebesar 8,5%, tetapi pada thun 2009 mengalami kenaikan 0,5% 

dengan pengangguran total sebesar 9%. Peningkatan angka pengangguran 

total di Indonesia terjadi karena semakin menurunnya perminan terhadap 

tenaga kerja terutama di sektor industri akibat dari adanya krisis keungan 

global (LIPI, 2009). 

Tabel 1.1 Perubahan Produk Domestik Bruto (PDRB) Berdasarkan Harga Berlaku 

dan Harga Konstan, serta Jumlah Investasi, dan Tenaga Kerja di Kabupaten 

Pasuruan 

Tahun 2000 s/d 2015  
 

Tahun 

PDRB 

Investasi 

(juta rupiah) 

Tenaga 

Kerja 
Harga berlaku 

(juta rupiah) 

Harga konstan (juta rupiah) 

Tahun dasar 

1993 

Tahun dasar 

2000 

Tahun dasar 

2010 

2000 3.459.611,55 1.448.850,44   6.537.612,28 537.246 

2001 4.009.230,60 1.505.220,66   6.567.512,57 526.930 

2002 5.427.567,78  4.426.500,66  6.718.426,32 487.613 

2003 5.966.066,70  4.617.793,74  6.846.732,61 577.613 

2004 6.726.331,91  4.847.570,50  7.243.861,32 562.814 

2005 8.003.359,38  5.101.155,29  7.321.362,27 586.371 

2006 9.371.024,84  5.403.934,51  7.351.079,48 721.463 

2007 10.650.007,93  5.737.509,89  7.636.538,26 678.652 

2008 12.331.430,33  6.075.291,88  7.977.772,00 680.465 

2009 13.724.086,85  6.397.872,16  8.121.830,00 742.381 

2010 15.579.560,39  6.790.942,48  8.249.841,00 772.610 

2011 69.549.100,00   65.271.600 8.537.761,00 784.210 

2012 77.659.900,00   70.167.100 8.648.386,00 766.766 

2013 84.942.600,00   75.044.000 8.702.247,00 795.706 

2014 94.905.000,00   80.105.300 8.866.278,00 806.291 

2015 104.286.200,00   84.412.000 8.920.374,00 762.757 

Sumber : Kabupaten pasuruan dalam Angka 2015 

 Menurut data PDRB Kabupaten Pasuruan tahun 2000-2015 yang 

diperoleh dari BPS Kabupaten Pasuruan tersebut menunjukkan bahwa nilai 
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PDRB Kabupaten Pasuruan pada umunya setiap tahun mengalami 

peningkatan yang dipengaruhi oleh jumlah investasi dan tenaga kerja yang 

ada di wilayah Kabupaten Pasuruan.  

Berdasarkan paparan diatas, tentunya peningkatan PDRB yang ada di 

Kabupaten Pasuruan perlu dikaji ulang untuk mencari keterkaitan antara 

peningkatan jumlah investasi dan tenaga kerja yang mampu terserap dalam 

bursa tenaga kerja terhadap kenaikan PDRB yang ada di Kabupaten Pasuruan 

dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi dan tenaga kerja 

terhadap PDRB Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu penulis mengangkat 

judul Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Kabupaten 

Pasuruan tahun 2000-2015. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penelitian ini 

mengkaji tentang pengaruh besarnya penanaman modal dalam negeri maupun 

penanaman modal asing  serta jumlah tenaga kerja terhadap perkembangan 

PDRB yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam kajian penelitian ini, meliputi: 

1. Bagaimana keterkaitan antara besarnya Penanaman Modal Dalam Negeri 

terhadap perkembangan PDRB di wilayah Kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana keterkaitan antara besarnya Penanaman Modal Asing terhadap 

perkembangan PDRB di wilayah Kabupaten Pasuruan? 
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3. Bagaimana keterkaitan antara besarnya jumlah Tenaga Kerja terhadap 

perkembangan PDRB di wilayah Kabupaten Pasuruan? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penenlitian 

Kajian penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menganalisis tentang seberapa besar keterkaitan antara penanaman 

Investasi terhadap perkembangan PDRB di wilayah kabupaten Pasuruan 

b. Menganalisis pengaruh banyaknya jumlah Tenaga Kerja terhadap 

perkembangan PDRB di wilayah Kabupaten Pasuruan 

2.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan skripsi yang berjudul Pengaruh Investasi dan 

Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Pasuruan 

tahun 2000-2015, antara lain: 

a. Bagi Perkembangan Kajian Perencanaan Pembangunan 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi 

pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk mengevaluasi 

kembali bagaimana kondisi perekonomian yang ada di wilayah 

Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan 

dalam pembangunan ekonomi pemerintahan wilayah kabupaten Pasuruan  

kedepannya. 
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b. Bagi Dunia Praktik

Penelitian ini nantinya dapat digunakan oleh pemerintah sebagai 

pengoptimalisasi informasi, pertimbangan dalam hal pengambilan 

keputusan dalam perencanaan pembangunan ekonomi di wilayah di 

Kabupaten Pasuruan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil kajian penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan, yaitu 

sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian 

yang sejenis dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda dari 

objek skripsi ini. 




