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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai rujukan atau referensi dan bahan 

untuk membantu penulisan dalam proses penyusunan penelitian ini. Beberapa 

penelitian terdahulu yang digunakan dalam membantu penulisan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

Firdaus dan Rindang (2009) dalam penelitiannya menggunakan model 

analisis FEM (Fix Effect Model) dengan hasil penelitian bahwa infrastruktur 

tenaga  kerja, modal, listrik, jalan maupun air bersih mempunyai pengaruh yang 

positif dan  signifikan secara statistik terhadap perekonomian Indonesia. 

Diantara variabel  tersebut, listrik mempunyai peran penting dalam proses 

produksi dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur 

panjang jalan. 

Hapsari (2011) dengan menggunakan model  analisis yang digunakan 

adalah FEM (Fix Effect Model) mejelaskan bahwa variabel panjang jalan dan 

jumlah listrik memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB,  sedangkan 

variabel jumlah listrik dan air tidak memiliki pengaruh yang signifikan  

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berbeda dengan teori Solow dan 

penelitian sebelumnya yang menyatakan variabel listrik dan air memiliki 

pengaruh yang signifikan. 
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Winanda (2016) dengan menggunakan model  anlisis regresi berganda 

dan teknik Ordinary Least Square (OLS) menjelaskan dari hasil penelitian, 

bahwa variabel jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kota Bandarlampung, sementara listrik dan air berpengaruh positif 

dan signifikan terhadappertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa infrastruktur listrik yang memiliki pengaruh paling besar 

terhadap perumbuhan ekonomi  Kota Bandarlampung. 

Zamzami (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan model 

analisis regresi panel FEM {Fixed Effect Model) dan menjelaskan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel panjang jalan, irigasi, dan pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah. Sedangkan untuk 

variabel air, listrik, kesehatan (tempat tidur rumah sakit) dan perumahan 

berpengaruh positif  namun tidak signifikan. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa infrastruktur  irigasi yang memiliki pengaruh paling besar 

terhadap PDRB Jawa Tengah. 

Wibowo (2016) dalam melakukan penelitiannya dengan menggunakan 

model analisis regresi panel REM {Random Effect Model) dan menjelaskan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan infrastruktur jalan, 

infrastruktur  listrik, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan 

bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara parsial, 

infrastruktur yang memiliki pengaruh terbesar yaitu infrastruktur listrik, 
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kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur jalan dianggap tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara statistik. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan beberapa 

penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah pengambilan variabel dalam 

penelitian, wilayah  objek penelitian, dan tahun periode penelitian. 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) JawaTimur (2010 – 2017) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto  Konstan Jawa 

Timur  Jumlah data PDRB  yang diambil untuk penelitian ini sebanyak  7 

tahun, mulai tahun 2010 – 2017. 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik 

Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan 

tersebut lebih besar atau lebih kecil dari Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 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. PDRB dapat menggambarkan 

kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. 

Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah 

sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. 

Menurut BPS, cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun 

dalam dua bentuk, yaitu: 1) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar 
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Harga Konstan, yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau 

pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali 

atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan 

menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin 

tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya. 2) Produk 

Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku yaitu jumlah nilai tambah 

bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang 

dimaksud nilai tambah yaitu nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa 

yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input 33 

antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya 

faktor produksi dalam proses produksi. 

2. Jalan 

Jalan merupakan suatu lintasan prasarana transportasi darat yang 

menghubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Itulah sebabnya 

jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat untuk 

meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang 

ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Jalan dalam hal 

ini sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntungkan 

bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan 

tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, 
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kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel Sesuai PP Nomor 34 

Tahun 2006 Pasal 1.  

Adanya jalan yang baik merupakan persyaratan dasar yang harus 

dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah perkotaan. Selain itu, 

jalan bertujuan untuk mendukung mobilitas barang dan penumpang antar 

pusat kota dengan kawasan industri dan jasa, perkantoran, dan kawasan 

perumahan dan pemukiman serta daerah pinggiran (hinterland). Jalan juga 

bertujuan untuk menunjang fungsi  kota sebagai pusat pertumbuhan dan 

mendorong pemerataan pembangunan di dalam kota serta kaitan dengan 

daerah belakangnya (hinterland) (Sjafrizal, 2012 dalam Winanda, 2016).  

Menurut Winanda (2016) Jalan memiliki tujuan dan fungsi bagi 

perekonomian suatu wilayah, Tujuan dan fungsi tersebut antara lain dapat 

membuka akses atau jalan masuk dari suatu wilayah ke wilayah lain, yang 

disebut sebagai fungsi land acces. Fungsi ini sangat penting untuk 

meningkatkan PDRB dan mengurangi daerah yang tertinggal. Jalan 

berfungsi untuk pelayanan masyarakat setempat (community service 

function). Pada fungsi ini jalan dapat memberikan jasa – jasanya dalam 

proses pendistribusian produk, pemasaran ataupun kegiatan-kegiatan 

masyarakat dan ekonomi lainnya.  

Jalan dapat memberikan pelayanan bagi angkutan masyarakat jarak 

jauh dan antar kota atau wilayah, yang berfungsi sebagai interchange 

community and long distance transportation. Fungsi jalan ini penting bagi 
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wilayah negara yang luas karena semakin berkembangnya teknologi 

kendaraan bermotor khususnya angkutan jalan jauh.  

Menurut Tandung (2015) klasifikasi jalan berdasarkan administrasi 

pemerintah terdiri dari jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan 

kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar-

ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi, 

merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang 

menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau 

antar-ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten, 

merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak 

termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota 

kecamatan, antar-ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat 

kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem 

jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis 

kabupaten.  

Selanjutnya jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan 

sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota 

menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, 

serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. 

Dan jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan 

dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. 
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3. AIR 

Air merupakan sumber daya yang sangat diperlukan dalam kehidupan 

manusia maupun makhluk hidup lain, dapat dikatakan tidak ada kehidupan 

di muka bumi ini yang dapat berlangsung tanpa air, khususnya manusia. 

Namun demikian perlu disadari bahwa keberadaan air di muka bumi ini 

terbatas menurut ruang dan waktu baik secara kuantitas maupun kualitas. Air 

sebagai penopang pembangunan dewasa ini (bahkan sudah dirasakan sejak 

lama) semakin terancam keberadaannya, baik dari segi kuantitas maupun 

kualitasnya. Hal tersebut sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia yang 

kurang arif terhadap lingkungan sehingga berpengaruh terhadap sumber 

daya air, bahkan akhirnya berdampak negatif terhadap manusia sendiri.  

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari 

kebutuhan akan air, jadi di dalam hal ini manusia dan aktivitasnya 

dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya air, baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Sebaliknya, manusia dengan segala aktivitasnya dapat juga 

berpengaruh terhadap sumberdaya air. Sumberdaya air dapat terkena dampak 

dari pembangunan itu sendiri. Perubahan kondisi lingkungan yang 

diakibatkan oleh pembangunan dapat berdampak pada sumberdaya air. 

Peristiwa banjir yang sering terjadi tidak terlepas dari dampak perubahan 

penggunaan lahan. Pencemaran pada air sungai dan air tanah yang sering 

terjadi juga merupakan dampak dari pembangunan. Dengan memperhatikan 

daur serta proses hidrologi yang mengalami perubahan dapat dikaji dampak-
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dampak negatif yang mungkin timbul yang disebabkan oleh proses 

pembangunan. 

4. Listrik 

Jaringan listrik merupakan infrastruktur yang memegang peranan 

sangat penting bagi kebutuhan aktivitas manusia serta perekonomian 

wilayah. Semakin majunya suatu wilayah, kebutuhan akan listrik menjadi 

faktor utama yang harus dipenuhi baik untuk rumah tangga maupun kegiatan 

ekonomi terutama industri. Pada kehidupan masyarakat yang semakin 

modern, maka semakin banyak rumah tangga, industri, serta aktivitas-

aktivitas masyarakat yang mengandalkan sumber energi listrik (Winanda, 

2016). Oleh karenanya ketersediaan dan pendistribusian listrik akan sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah. 

Di Indonesia, ketersediaan dan pendistribusian listrik merupakan 

tanggung jawab dan wewenang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

(PLN). PT PLN juga bertindak sebagai Pemegang Kuasa Usaha 

Ketenagalistrikan (PKUK), yang menangani penyediaan tenaga listrik bagi 

kepentingan rumah tangga, industri, usaha komersial dan kegiatan sosial di 

Indonesia (Afifuddin, 2009). Penggunaan listrik merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang 

juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena listrik sangat 

dibutuhkan sebagai faktor utama dalam menunjang kegiatan proses produksi 

di sektor manufaktur (Amalia, 2007). 



15 
 

 
 

5. Pendidikan 

Pendidikan menjadi kunci dasar dari pembangunan sebuah negara itu 

sendiri. Masyarakat maupun pemerintah harus selalu memperhatikan dan 

mementingkan pendidikan di negaranya. Tidak hanya menyelenggarakan 

pendidikan saja, akan tetapi harus memperhatikan kualitas pendidikan dan 

aspek lainnya seperti infrastruktur pendidikan. Pendidikan merupakan 

investasi bangsa di masa depan karena dengan pendidikan inilah para 

generasi penerus bangsa lahir, dengan pendidikan pula banyak orang-orang 

cerdas muncul dan menciptakan teknologi mutakhir untuk kesejahteraan 

umat manusia (Roadin, 2016). Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana 

pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 yang berisi: (1) Setiap 

satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis 

pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.  

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi 

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang 

tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, 

ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat 

berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan 
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ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan.  

Dengan adanya undang-undang tersebut, kebutuhan sarana dan 

prasarana dapat terpenuhi dengan baik. Kualitas sekolah juga dapat dilihat 

dari kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Apabila sarana 

prasarana memadai maka outputnya juga akan bagus. 

6. Kesehatan 

  Peranan Kesehatan Dalam Pembangunan Ekonomi Kesehatan 

merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Kesehatan dapat dilihat 

sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital dan 

merupakan input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input 

maupun output menyebabkan kesehatan sangat penting dalam pembangunan 

ekonomi (Todaro, 2003:404). 

 Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, Psacharopoulus (1972) 

dalam Todaro (2000) membuktikan bahwa kesehatan memang memiliki 

pengaruh yang positif terhadap promosi pertumbuhan ekonomi.  Peningkatan 

kesehatan, dan nutrisi bukan hanya mampu meningkatkan kapabilitas saja, 

namun juga merupakan sarana penting dalam meningkatkan “modal 

manusia” di masa yang akan datang. Peningkatan kesehatan secara umum 

dapat pula memperbesar poduktivitas dan kemampuan untuk meningkatkan 

pendapatan (perekonomian) yang lebih tinggi baik pada saat ini maupun 

masa yang akan datang. 
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 Disamping itu perbaikan di bidang kesehatan akan berdampak pada 

capaian pembangunan manusia. Hal ini mengingat indikator dalam indeks 

pembangunan manusia (IPM) oleh UNDP menempatkan  kesehatan sebagai 

indikator utama disamping indikator ekonomi. Pendek kata pembangunan 

manusia telah memberikan sumbangan terbesar bagi pencapaian 

keberlangsungan  pembangunan (Anand dan  Sen, 2000: 2038). 

 Pembangunan manusia tidak menge-sampingkan pertumbuhan 

ekonomi. Bahkan boleh dikatakan terdapat hubungan, meskipun secara tidak 

langsung antara peningkatan pendapatan dan kemajuan pembangunan 

manusia itu sendiri. Peranan pengeluaran pembangunan oleh pemerintah 

(APBN) turut berperan dalam peningkatan pembangunan manusia (BPS-

BappenasUNDP, 2004:71) 

B. LANDASAN TEORI 

1.   Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang 

menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun 

tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2011). 

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran 

total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu (Mankiw, 

2003). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi 

jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Namun, sangat sulit 

mencatat jumlah unit barang dan jasa yang dihasilkan selama periode 
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tertentu sehingga angka yang digunakan untuk menaksir output adalah nilai 

moneternya (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto 

(PDB) (Sukirno, 2013). 

Menurut Keynes dalam buku Sadono Sukirno (2011), kegiatan 

perekonomian terutama tergantung kepada segi permintaan, yaitu tergantung 

kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu 

waktu tertentu. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran-pengeluaran yang 

dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu 

perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat yang wujud 

tidak selalu mencapai full employment, untuk mengatasinya pemerintah perlu 

mempengaruhi pengeluaran agregat. 

Komponen utama pembelanjaan agregat ada 4 (empat), yaitu: 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan oleh pihak 

swasta, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto dengan persamaan sebagai 

berikut.  

Y = C + I + G + NX  

Dimana:  

Y = pendapatan nasional  

C = pengeluaran konsumsi rumah tangga  

I = investasi yang dilakukan oleh pihak swasta  

G = pengeluaran pemerintah  

NX= ekspor neto (ekspor – impor)  
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Keempat faktor tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor 

antara lain tingkat pendapatan, tingkat harga, suku bunga, nilai tukar, tingkat 

inflasi dan sebagainya. Intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat 

dilakukan 3 (tiga) hal, yaitu melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan 

pengawasan langsung. Kebijakan fiskal dilakukan oleh departemen 

keuangan dengan instrumen APBN, kebijakan moneter dilakukan oleh bank 

sentral dengan mempengaruhi penawaran dan permintaan uang, serta 

pengawasan langsung melalui peraturan-peraturan.  

Manfaat dari perhitungan Produk Domestik Bruto adalah untuk 

membandingkan dari waktu ke waktu perekonomian suatu negara, jika PDB 

negara tersebut selalu mengalami kenaikan, maka jumlah barang dan jasa 

juga mengalami kenaikan. W. W. Rostow mengungkapkan teori 

pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang bejudul The Stages of Economic 

Growth menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 

(lima) sebagai berikut:  

a. Masyarakat Tradisional (The Traditional Society), 

  Yaitu masyarakat yang mempunyai struktur pekembangan 

dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas, belum ada ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern, dan terdapat suatu batas tingkat 

output per kapita yang dapat dicapai. 
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b. Masyarakat Pra Kondisi untuk Periode Lepas Landas (The 

Preconditions for Take Off),  

Yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang masyarakatnya 

sedang berada dalam proses transisi, sudah mulai penerapan ilmu 

pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di 

bidang pertanian maupun di bidang industri. 

c. Periode Lepas Landas (The Take Off),  

Yaitu interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak 

penghalang-penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan, 

kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

diperluas, tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat 

meningkat, serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau 

lebih dari jumlah pendapatan nasional dan industri-industri baru 

berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami 

ekspansi dengan cepat. 

d. Gerak Menuju Kedewasaan (Maturity), 

 Yaitu perkembangan terus menerus dimana perekonomian 

tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan 

penerapan teknologi modern investasi efektif serta tabungan 

meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional dan 

investasi ini berlangsung secara cepat, output dapat melampaui 

pertambahan jumlah penduduk, barang-barang yang dulunya diimpor 
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dan sudah dapat dihasilkan sendiri, tingkat perekonomian 

menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada 

masa take off dengan penerapan teknologi modern, tingkat konsumsi 

tinggi (high mass consumption), sektor-sektor industri merupakan 

sektor yang memimpin (leading sector) bergerak ke arah produksi 

barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa, pendapatan riil per 

kapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai 

tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, 

sandang dan pangan, kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan 

nasional tinggi serta dapat memenuhi tingkat konsumsi yang juga 

tinggi. 

2. Pembangunan Dan Infrastruktur 

 

Menurut Arsyad (1999:11-12) pembangunan ekonomi bisa 

diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk 

mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Ada 

beberapa definisi dari pembangunan ekonomi yaitu suatu proses yang 

berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan 

pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus 

berlangsung dalam jangka panjang, serta perbaikan sistem 

kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, 

sosial dan budaya).  
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Salah satu indikator dalam suatu pembangunan meliputi, 1) 

aspek pendidikan dengan indikator meliputi tingkat pendidikan, 

tingkat melek huruf, dan tingkat pasrtisipasi pendidikan. 2) Kesehatan 

dengan indikator rata-rata hari sakit, dan fasilitas kesehatan. 3) 

Perumahan dengan indikator sumber air bersih dan listrik, sanitasi, 

mutu rumah tinggal. 4) Keluarga berencana, 5) Ekonomi khususnya 

tingkat konsumsi perkapita. 

Beberapa literatur pertumbuhan ekonomi baru (new growth 

theory) mencoba menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam 

mendorong perekonomian. Teori ini memasukkan infastruktur sebagai 

input dalam mempengaruhi output agregat dan juga merupakan 

sumber yang mungkin dalam meningkatkan batas-batas kemajuan 

teknologi yang dapat memunculkan ekternalitas pada pembangunan 

infrastruktur (Hultren dan Schawb, 1991:9 dalam Tandung, 2015) 

infrastuktur mempunyai efek eksternalitas yang memberikan 

aksesibitas, kemudahan dan kemungkinan kegiatan produksi menjadi 

lebih produktif. Eskternalitas ini disebut eksternalitas positif. 

3. Definisi Infrastruktur 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) infrastruktur 

dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana umum 

diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, 

sanitasi, telepon, dan sarana lainnya. Menurut Grigg (1988 dalam 
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Wibowo, 2016) infrastruktur merupakan sistem fisik yang 

menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan 

fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi 

dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa 

sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. 

4. Bentuk Infrastruktur 

 

The Worl Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi 3 yaitu 

pertama, infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang 

menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final 

meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas), 

public works (bendungan, saluran irigasi dan drainase) serta sektor 

transportasi (jalan, kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan 

terbang).  

Kedua, infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung 

kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah, dan 

perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan) serta untuk 

rekreasi (tanah, museum, dan lain-lain). Ketiga, infrastruktur 

administrasi/instansi, meliputi penegak hukum, kontrol administrasi 

dan koordinasi serta kebudayaan. 

Menurut APWA (American Public Works Association) 

komponenkomponen didalam infrastruktur yaitu  
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a) sistem penyediaan air : waduk, penampungan air, transmisi dan 

distribusi, fasilitas pengolahan air (water treatment).  

b)  Sistem pengelolaan air limbah: pengumpul, pengolahan, 

pembuangan, daur ulang.  

c)  fasilitas pengelolaan limbah padat,  

d) fasilitas pengendalian banjir, drainase dan irigasi,  

e)  fasilitas lintas air dan navigasi,  

f) Fasilitas transportasi: jalan, rel, bandara udara (termasuk tanda-

tanda lalu lintas dan fasilitas pengontrol), 

g) sistem transit publik, 

h)  sistem kelistrikan: produksi dan distribusi,  

i) gedung publik: sekolah, rumah sakit 

j) fasilitas perumahan publik,  

Menurut Familoni (2004:20 dalam Hapsari 2011) menjelaskan 

bahwa infrastruktur dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan 

sosial. Infrastruktur ekonomi memegang peranan penting dalam 

mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. 

Infrastruktur ekonomi diantaranya unilitas publik seperti tenaga listrik, 

telekomunikasi, suplai air bersih, sanitasi dan saluran pembuangan dan 

gas. Kemudian juga termasuk pula pekerjaan umum, seperti jalan 

kereta apai, angkutan kota, waterway, dan bandara. Sedangkan 
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infrastruktur sosial dapat dibedakan mejadi infrastruktur pendidikan 

dan kesehatan. 

5. Pentingnya Infrastruktur 
 

Adanya infrastruktur dapat mempermudah kegiatan ekonomi 

disuatu negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi di negara tersebut. Infrastruktur yang lebih baik dapat 

mengurangi biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan dapat 

memperbaiki tingkat pendapatan penduduk. Ketersediaan infrastruktur 

merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari 

sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, dan 

pertanian. Hal ini tentu saja akan meningkatkan efisiensi dalam proses 

produksi maupun dalam menunjang proses pendistribusian (Winanda, 

2016, p.29-30). 

Mankiw (2003:59) menyatakan pekerja akan lebih produktif 

jika mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan 

infrastruktr yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa 

disebut modal fisik. Hal serupa juga dijelaskan Todaro (2006 dalam 

Zamzami, 2014) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu 

negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan 

dan perluasan pembangunan ekonomi. 
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6. Manfaat dan Dampak Infrastruktur 

 

Menurut Nindy (2016) menjelaskan dengan adanya 

infrastruktur dapat  mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan 

kualitas hidup masyarakat serta mendorong produktivitas penduduk. 

Selain itu, infrastruktur telah berhasil meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi (pemacu) yang pada gilirannya akan meningkatkan 

produktivitas wilayah dan mampu meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat.  

Nindy (2016) juga menjelaskan dampak dari infrastruktur yaitu 

sistem monopoli menyebabkan semakin terbatasnya akses masyarakat 

miskin terhadap infrastruktur, subsidi lebih banyak dinikmati 

masyarakat kaya, dan masyarakat miskin membayar biaya yang lebih 

mahal untuk mendapatkan layanan infrastruktur.  

C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL 

 
a. Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 

Jalan mempunyai pengaruh yang sangat besar, positif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena jalan merupakan 

akses untuk berpindah dari tempat satu ke daerah lainnya dengan 

mudah. Kondisi jalan juga mempengaruhi kecepatan perpindahan. Maka 

tanpa adanya jalan faktor produksi tidak akan berjalan.  
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Permasalahn yang dihadapi dalam pengembangan jalan antara lain 

belum optimalnya pengendara jalan dalam mempergunakan jalan 

dengan sebaik-baiknya. Jalan dalam kondisi rusak diakibatkan 

banyaknya mobil-mobil besar yang lalu lalang melewati jalan tanpa 

aturan. Dan perbaikan jalan setiaptahunnya, pemerintah mengeluarkan 

biaya yang tidak sedikit agar kondisi jalan selalu dalam keadaan baik. 

Penelitian ini sama dengan teori Dollow yang menyatakan bahwa 

jalan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, karena teori solow menyatakan bahwa hanya terdapat berbagai 

jenis capital. Perusahaan privat melakukan investasi pada berbagai 

bentuk capital public yaitu infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan 

saluran pembuangan. Selain itu penelitian ini sama juga dengan 

penelitian sebelumnya yaitu: wylie (1996), Agenor (2009) dimana 

semua penelitian tersebut menjelaskan bahwa jalan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. 

b. Pengaruh Infrastruktur Air Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Air juga mempunyai pengaruh yang besar positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan terpenuhinya kebutuhan 

akan air akan memberikan fasilitas dalam menstransformasi nontradable 

goods menjadi tradable goods dan atau dari sector pertanian menjadi 

jasa dan manufaktur. 
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Hal ini dikarenakan masih banyak daerah yang menggunakan air 

sumur dan sungai yang tidak tercatat disini. Disamping itu jumlah besar 

bersih setiap tahunnya selalu menurun dikarenakan jumlah penduduk 

disetiap daerah lebih banyak sedangkan jumlah kapasitas air bersih 

terbatas. 

c. Pengaruh Infrastruktur Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

 

Listrik mempunyai pengaruh yang besar, positif dan signifikan  

terhadap pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya listrik maka 

investor akan berinvestasi, karena listrik merupakan salah satu fasilitas 

yang mengefisienkan proses produksi. 

Namun penelitian ini sama menurut penelitian terdahuluyaitu,: 

Wylie (1996) dan herranz-Loncan (2008) yang menyatakan bahwa 

listrik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhn 

ekonomi karena adanya kaitan antara infrastruktur dan pertumbuhan 

ekonomi serta produktivitas pekerja.  

d. Pengaruh Infrastruktur Pendidikan Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk 

setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, 

karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat 
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dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh 

pertumbuhan ekonomi suatu Negara (daerah). Hal ini bukan saja 

karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi 

juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan 

dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap 

dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. 

Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah 

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh 

rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat 

melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta 

standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat. 

Padahal kita tahu, bahwa pendidikan merupakan suatu pintu 

untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu 

peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. 

Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat 

memberikan multiplier efect terhadap pembangunan suatu negara, 

khsususnya pembangunan bidang ekonomi. 

Pendidikan adalah bahan bakar untuk mendorong pertumbuhan 

perekonomian di berbagai negara sehingga pihak swasta dan 

pemerintah juga harus bekerja sama meningkatkan kualitas 

pendidikan. "Saat kami mengejar sasaran pembangunan, sembari 

membangun masyarakat yang tumbuh dan berkembang, sektor swasta 
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dan pemerintah harus bekerja bersama-sama. Jika sektor swasta adalah 

mesin pertumbuhan, dan pemerintah adalah pengemudinya, maka 

pendidikan adalah bahan bakar yang menjalankan mesinnya," 

Pendidikan adalah cara yang paling efektif untuk keluar dari 

kesengsaraan kondisi ekonomi sehingga pemerintah berfokus 

memperbaharui sekolah dan berkomitmen meningkatkan setiap anak 

dengan baik. "Ditambah dengan kebijakan pemerintah yang cerdas dan 

inovatif serta sektor swasta yang giat, fokus kepada edukasi akhirnya 

benar-benar menghasilkan.” 

Pemerintah mempuayai peran aktif dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan agar SDM yang dihasilkan dapat menjadi sumber 

untuk pembangunan negara maupan daerah, dan salah satu usaha 

pemerintah untuk memajukan pendidikan yaitu dengan mencanangkan 

program wajib belajar sembilan tahun. Hal ini diatur dalam undang-

undang, yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar, tidak boleh ada dropout karena 

alasan biaya. 

Hubungan investasi sumber daya manusia (pendidikan) dengan 

pertumbuhan ekonomi merupakan dua mata rantai. Namun demikian, 

pertumbuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik walaupun 

peningkatan mutu pendidikan atau mutu sumber daya manusia 
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dilakukan, jika tidak ada program yang jelas tentang peningkatan mutu 

pendidikan dan program ekonomi yang jelas. 

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai 

pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Implikasinya, 

semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. 

Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), 

semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. 

e. Pengaruh Infrastruktur Kesehatan Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

 

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara, Psacharopoulus 

(1972) dalam Todaro (2000) membuktikan bahwa Kesehatan memang 

memiliki pengaruh yang positif terhadap promosi pertumbuhan 

ekonomi.  Peningkatan kesehatan, dan nutrisi bukan hanya mampu 

meningkatkan kapabilitas saja, namun juga merupakan sarana penting 

dalam meningkatkan “modal manusia” di masa yang akan datang. 

Peningkatan secara umum dapat pula memperbesar poduktivitas dan 

kemampuan untuk meningkatkan pendapatan (perekonomian) yang 

lebih tinggi baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. 

Disamping itu perbaikan di bidang kesehatan akan berdampak 

pada capaian pembangunan manusia. Hal ini mengingat indikator 

dalam indeks pembangunan manusia (IPM) oleh kesehatan sebagai 
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indikator utama disamping indikator ekonomi. Pendek kata 

pembangunan manusia telah memberikan sumbangan terbesar bagi 

pencapaian keberlangsungan pembangunan (Anand dan  Sen, 2000: 

2038). Pembangunan manusia tidak menge-sampingkan pertumbuhan 

ekonomi. Bahkan boleh dikatakan terdapat hubungan, meskipun secara 

tidak langsung antara peningkatan pendapatan dan kemajuan 

pembangunan manusia itu sendiri. Peranan pengeluaran pembangunan 

oleh pemerintah (APBN) turut berperan dalam peningkatan 

pembangunan manusia (BPS-BappenasUNDP, 2004:71) 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Infrastruktur mempunyai peran 

penting dalam mendorong pergerakan roda pembangunan. Infrastruktur 

yang memadai mampu sebagai penunjang kemajuan suatu daerah karena 

dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor yang ada, sehingga dapat 

meningkatkan pembangunan ekonomi desertai pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah. Kualitas dan kuantitas infrastruktur akan terus mengalami 

perubahan seiring dengan berlangsungnya demografi.  

Pengaruh infrastruktur terhadap PDRB ditunjukkan dengan 

peningkatan output. Berawal dari fungsi produksi dalam teori 

pertumbuhan endogen Romer, menyatakan bahwa produktivitas output 

terdiri dari perkembangan teknologi, modal fisik, tenaga kerja dan 

akumulasi modal insani. Bahwa dari input tersebut akan memengaruhi 
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perubahan pada tingkat output yang dihasilkan. Dalam penelitian ini 

difokuskan pada infrastruktur jalan, listrik, air, pendidikan, kesehatan dan 

jumlah perusahaan. Kemudian peningkatan infrastruktur tersebut akan 

memberikan pengaruh terhadap PDRB Kabupatan/Kota yang terdapat di 

koridor Utara- Selatan Jawa Timur. 

Berdasarkan  daftar pustaka dan diperkuat dengan penelitian 

terdahulu infrastuktur jalan, air, Listrk, pendidikan dan kesehatan  diduga 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur . Maka dari 

itu secara sederhana kerangka pemikiran disajikan sebagai berikut. 

Kerangka Berfikir Konseptual 

 

  

  

 

 

 

Tersedianya infrastruktur yang memadai mampu mendorong 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota koridor 

Utara Selatan Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan besaran angka 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. Di dukung 

dengan adanya Infrastruktur ekonomi berupa jalan, Air, listrik, 

AIR (X2) 

JALAN (X1) 

LISTRIK (X3) 

PENDIDIKAN (X4) 

KESEHATAN (X5) 

Pertumbuhan 

Ekonomi  

(PDRB) 
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pendidikan dan Kesehatan. Dengan tersedianya infrastruktur jalan dengan 

kondisi baik dapat mendorong kegiatan ekonomi suatu 

industri/perusahaan dalam efisiensi pendistribusian barang maupun jasa 

ke seluruh daerah maupun wilayah serta menyediakan kemudahan akses 

bagi masyarakat dalam kegiatan sosial maupun ekonominya. Selanjutnya 

yaitu dengan tersedianya infrastruktur listrik sebagai input yang mampu 

menghasilkan output sehingga semakin meningkatnya produksi/output 

suatu perusahaan serta mendorong aktivitas sosial ekonomi masyarakat 

dalam kebutuhan sehari-hari. Selain itu dalam menciptakan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas, sangat dibutuhkannya suatu 

pendidikan. Belanja pendidikan oleh pemerintah berperan dalam 

pembentukan modal dibidang sarana prasarana maupun untuk investasi 

pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta 

menciptakan SDM atau tenaga kerja yang berkualitas, terdidik, terampil 

E. Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih 

lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya 

masih sementara. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti mengenai 

hubungan antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang 

dipengaruhi di dalam penelitian. Hipotesis yang dimaksud merupakan 

dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah. 
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Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu diuji 

kebenarannya melalui data-data yang diperoleh, maka dirumuskan 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga variabel infrastruktur Jalan, 

air, Listrik, Kesehatan dan  Pendidikan, berpengaruh signifikan terhadap 

PDRB Kabupaten/Kota di Koridor Utara-Selatan Jawa Timur. 

 


