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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan, khsusnya dalam bidang 

ekonomi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

merupakan gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan 

pembangunan. Jumlah PDRB yang terbentuk selama satu periode tertentu 

tidak lepas dari perkembangan masing-masing sektor dan subsektor 

ekonomi yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian yang terjadi 

dalam suatu daerah. Jumlah PDRB yang meningkat memberikan 

kesempatan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah harus mampu mengalokasikan dan mengelola 

sumber-sumber PDRB diantara masyarakat guna mendistribusikan 

pendapatan melalui kesempatan untuk memperoleh pekerjaan di daerah 

tersebut disegala bidang dalam infrastruktur daerah (Hidayah, 2016). 

Tabel 1.1 PDRB Provinsi Jawa Tengah (Milliar Rupiah) 

Tahun PDRB 

2013 726.655.118.060 

2014 764.959.150.950 

2015 806.765.092.170 

2016 849.099.354.690 

2017 893.750.437.170 

2018 941.283.278.280 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 (diolah) 
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Dari tabel diatas menunnjukkan bahawa Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) sendiri di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 

mengalami kenaikan di setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa 

perkembangan yang cukup baik bagi perekonomian di Provinsi Jawa 

Tengah.  

Selain terbentuknya produk domestik regional bruto yang tinggi 

perubahan alokasi belanja juga harus di perhatikan sebab ditujukan untuk 

program pembangunan berbagai fasilitas publik. Dalam upaya 

meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan 

sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah asset tetap 

daerah (Saragih 2003).  

Tabel 1.2 Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah (Milliar Rupiah) 

Tahun Belanja Modal 

2013 996.049.532 

2014 1.441.976.411 

2015 2.677.093.241 

2016 3.147.522.814 

2017 1.850.318.118 

2018 1.863.194.541 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2013-2018 (diolah) 

Dari tabel diatas diketahui kondisi belanja modal Provinsi Jawa 

Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2013-2016 namun mengalami 

penurunan di tahun 2017 dan di tahun 2018 mengalami kenaikan kembali, 

hal ini menunjukkan bahwa belanja modal di Provinsi Jawa Tengah dari 

tahun tahun pengamatan berfluktuasi. 
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Selain belanja modal, maka tenaga kerja merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

Provinsi Jawa Tengah. Tenaga kerja yang banyak akan terbentuk dari 

jumlah penduduk yang banyak. Namun, menurut Todaro (2006) 

pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah 

keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin 

jauh. Selanjutnya jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan 

tinggi dan memiliki kemampuan akan mampu mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar akan mampu 

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan 

mampu meningkatkan produksi output di Provinsi Jawa Tengah.  

Tabel 1.3 Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah  

Tahun Tenaga Kerja 

2013 15.964.018 

2014 16.528.629 

2015 16.435.142 

2016 16.511.136 

2017 17.183.873 

2018 17.245.548 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 (diolah) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah tenaga kerja Provinsi Jawa 

Tengah mengalami kenaikan di tahun 2013 dan 2014 kemudian mengalami 

penurunan di tahun 2015 kemudian di tahun 2016-2018 mengalami 

kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Provinsi Jwa Tengah 

dari tahun pengamatan mengalami fluktuasi. 
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Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah di Indonesia dapat di 

ketahui dari skema keuangan pemerintah daerah yang tertuang secara resmi 

dalam UU Nomor 25 tahun 1999 dan di lengkapi dengan UU Nomor 34 

tahun 2000. Kini, peraturan tersebut sudah disempurnakan sehingga 

penerimaan pemerintah daerah dapat dilihat dalam UU Nomor 32 dan 33 

tahun 2004. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sumber penerimaan 

daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan 

pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli 

daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. 

Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Milliar Rupiah) 

Tahun Pendapatan Asli Daerah 

2013 8.212.800.640 

2014 9.916.358.231 

2015 10.904.825.812 

2016 11.541.029.720 

2017 12.547.513.389 

2018 13.711.836.037 

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2013-2018 (diolah) 

Dari tabel diatas menunnjukkan bahawa jumlah pendapatan asli 

daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 mengalami kenaikan 

di setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan yang cukup 

baik bagi perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. 

Mengacu dari latar belakat tersebut maka judul penelitian ini yakni 

“Pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah 

Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013-2018”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas tersusun rumusan 

masalah dalam penelitian ini. Bagaimana pengaruh belanja modal, tenaga 

kerja dan pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 hingga 2018. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dalam penelitian ini 

mempertimbangkan untuk memberikan batasan masalah agar tidak ada 

pembahasan yang melebar dan tetap terarah dalam khasus yang dibahas. 

Dalam batasan penelitian ini untuk variable pengukuran Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) menggunakan data produk domestik regional bruto 

atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010, serta data belanja modal, 

tenaga kerja dan pendapatan Asli Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Tenaga Kerja dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 hingga 2018. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu pertimbangan untuk perancangan dan pengambilan kebijakan dalam 
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hal meningkatkan kondisi ekonomi melalui produk domestik regional 

bruto (PDRB) khususnya di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. 

b. Memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu ekonomi 

regional khususnya yang berkaitan dengan produk domestik regional 

bruto (PDRB) 

c. Sebagai salah satu bahan referensi dan acuan pembelajaran serta 

penelitian secara mendalam untuk menganalisis suatu pengaruh belanja 

modal, tenaga kerja dan pendapatan asli daerah terhadap produk 

domestik regional bruto. 


