
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan yang dilakukan di negara sedang dalam kategori berkembang 

sebagai upaya menaikkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pertumbuhan 

ekonomi sebagai gambaran yang bersifat kuantitatif dalam suatu pertumbuhan 

dalam kurun waktu satu tahun dan dapat dilakukan perbandingan dengan tahun 

sebelumnya untuk mengetahui seberapa kinerja yang sudah dilakukan oleh 

pemerintah untuk mencapainya. Pertumbuhan ekonomi negara juga akan 

menyebarluaskan hasil – hasil dari proses pembangunan secara seimbang dan 

adil ke berbagai daerah, serta dalam rangka membangun Indeks Pembangunan 

Manusia agar bisa bersaing dengan negara lain di dalam ekonomi global. 

Dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi maka hal tersebut dapat digunakan 

untuk menganalisis kinerja perekonomian suatu negara (Sukirno s, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi sendiri berkaitan dengan kenaikan produksi suatu 

negara atau kenaikan pendapatan perkapita suatu negara. Oleh karena itu 

pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) (Suliswanto,2010). Pembangunan ekonomi dasarnya sebagai rujukan 

bagi pembangunan ekonomi daerah atau biasa disebut dengan perencanaan 

pembangunan daerah dengan tujuan akhir yaitu mensejahterakan rakyatnya. 

Penyediaan sarana dan prasarana publik yang disiapan oleh pemerintah sangat
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mempengaruhi pemerataan pembangunan di berbagai daerah dan juga 

pengembangan wilayah agar hasilnya dapat optimal.  

Produk Domestik Regional Bruto di koridor utara selatan Provinsi Jawa 

Timur memang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun pertumbuhan 

ekonominya masih berfluktuatif. Angka tersebut tentunya tidak terjadi secara 

kebetulan melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu antara lain barang 

modal, tenaga kerja, teknologi, uang, manajemen, dan kewirausahaan. Dari 

faktor – faktor tersebut barang modal disebut sebagai faktor yang sangat penting 

dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Barang modal sendiri dapat 

disediakan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal. 

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian dalam bidang pengeluaran 

dan penerimaan pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki perekonomian 

menjadi lebih maju. Anggaran penerimaan belanja negara (APBN) yang 

dijadikan suatu pedoman dalam kebijakan fiskal yang dilakukan oleh 

pemerintah. Sehingga upaya yang dijalankan oleh pemerintah dapat mencapai 

hasil yang maksimal (Rahayu, 2010). 

Dalam saat ini masyarakat sudah bisa menilai kinerja yang dilakukan oleh 

pemerintah, oleh sebab itu pemerintah harus dapat bekerja dengan baik dan 

benar agar masyarakat percaya dengan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah. 

Provinsi Jawa Timur terletak di sebelah timur wilayah pulau jawa 

memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan nasional. Pada 
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umumnya pembangunan ekonomi di jawa timur tujuannya untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Produk domestik 

regional bruto dijadikan cerminan dalam upaya peningkatan produksi dan 

pendapatan dari masyarakat. Peningkatan produk domestik bruto sangat 

tergantung pada modal dan juga sumber daya manusia yang tersedia. 

Komponen indeks pembangunan manusia merupakan suatu modal yang sangat 

penting dan dijadikan sebagai fisik dalam rangka peningkatan output dari proses 

produksi. Sumber – sumber yang mempengaruhi pembangunan manusia antara 

lain berada di bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu investasi di 

bidang pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

pendapatan. 

Pembangunan daerah yang terus meningkat perlu adanya kerjasama dari 

masyarakat, dan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas guna terpenuhinya permintaan tenaga kerja. Indeks pembangunan 

manusia sebagai indikator keberhasilan dari suatu proses pembangunan 

manusia. Jika semakin tinggi pertumbuhan indeks pembangunan manusia maka 

dapat dikategorikan pembangunan terssebut berhasil (Susilowati & Suliswanto, 

2015). Daerah dapat dikategorikan sebagai daerah maju apabila masyarakatnya 

mempunyai pengetahuan yang luas, terdapat sumber daya alam yang memadai 

dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh sumber daya manusia yang mempunyai 

potensi besar guna tercapainya pembangunan daerah. Yang ditandai dengan 

banyaknya tenaga kerja dan sedikitnya pengangguran (Arifin, 2009, Kusuma, 

2017). 
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Provinsi Jawa Timur sendiri terdiri dari 38 kabupaten/kota yang terbagi 

menjadi empat koridor, yaitu koridor utara selatan, koridor barat daya, koridor 

timur, dan koridor utara. Koridor utara selatan terdiri dari Gresik, Surabaya, 

Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Malang, dan Blitar. Koridor barat daya terdiri 

dari Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, 

Pacitan, dan Magetan. Koridor timur terdiri dari Probolinggo, Situbondo, 

Bondowoso, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Koridor utara terdiri dari 

Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan 

Sumenep. Setiap daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki kondisi alam, sosial, 

budaya, dan ekonomi yanng berbeda – beda, sehingga terjadi ketimpangan 

ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Timur. 

Dalam pemilihan perbandingan antara koridor Utara Selatan dengan koridor 

Utara adalah karena di koridor Utara Selatan tergolong sebagai kawasan 

industri yang mempunyai pertumbuhan yang relatif tinggi di setiap tahunnya, 

sedangkan di koridor Utara tergolong dalam kawasan yang pertumbuhan 

ekonominya relatif lebih lambat dibanding dengan koridor – koridor yang 

lainnya setiap tahun. 

Indikator ketimpangan ekonomi yang sering digunakan adalah pendapatan 

per kapita, tingkat pendapatan per kelompok, dan tingkat pendapatan antar 

wilayah. Pendapatan per kapita pada suatu daerah dapat dihitung dari Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk di suatu 

daerah. Cara lainnya yang digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah 
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dengan mendasar kepada pendapatan personal yang dihitung melalui 

pendekatan konsumsi (Widiarto, 2001). 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana perkembangan Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan 

Manusia, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB koridor utara selatan dan 

koridor utara provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016? 

2. Apakah pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia, 

dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur 2011-2016? 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat batasan-batasan yang perlu ditetapkan untuk 

mendapatkan kesesuaian hasil yang dinginkan dan tidak melebar dari 

pembahasan penelitian.  Adapun beberapa hal yang dimaksud terkait dengan 

penelitian adalah Pengeluaran Pemerintah per kota di Provinsi Jawa Timur. 

Indeks Pembangunan Manusia berdasar kepada keadaan sosial dan 

kependudukan. Tenaga Kerja berdasar kepada penduduk berusia lebih dari 15 

tahun yang bekerja. PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 

2010. 

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

a. Mendiskripsikan perkembangan Pengeluaran Pemerintah, Indeks 

Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan PDRB koridor utara selatan 

dan koridor utara Provinsi Jawa Timur 
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b. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan 

Manusia, dan Tenaga Kerja PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2011-

2016. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam 

pengambilan kebijakan tentang upaya-upaya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah acuan dan wawasan terkait pengembangan literatur 

terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 


