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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Dalam rangka terciptanya suatu kehidupan yang baik untuk kesejahteraan 

masyarakat setiap negara harus melaksanakan pembangunan. Tanpa terkecuali 

Indonesia termasuk salah satu negara yang berkembang memiliki pertumbuhan 

ekonomi cukup tinggi seiring waktu dengan perubahan dan perkembangan struktur 

ekonominya. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut dengan harapan mampu 

melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan kesejahteraan 

bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Pembangunan secara tradisional dapat 

diartikan sebagai kemampuan dari perekonomian nasional dalam menciptakan dan 

mempertahankan kenaikan Pendapatan Nasional Bruto atau Produk Domestik 

Bruto (PDB) pada setiap tahunnya (Todaro, 2004). Pada realitanya pertumbuhan 

ekonomi yang hanya dinilai dari pengeluaran masyarakat baik untuk pengeluaran 

investasi, pengeluaran pemerintah, dan aktivitas ekonomi swasta hanya berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi yang semu tanpa mempertimbangkan peningkatan 

kualitas serta pemerataan di bidang ekonomi, sosial dan budaya.  

Majunya sebuah perekonomian dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi 

negara atau daerah tersebut. Badan Pusat Statistik menjelaskan pertumbuhan 

ekonomi negara atau daerah dipengaruhi dua faktor yakni faktor  eksternal dan 

internal. Faktor eksternal antara lain: keadaan perekonomian internal serta eksternal 

yang terkait sektor riil maupun moneter. Sedangkan Faktor internal antara lain: 

ketersediaannya sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, kewirausahaan 

dan modal Indonesia memiliki perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
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fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4.8 persen pada tahun 2007 

dan mengalami perlambatan pada tahun 2008 dan 2009, masing-masing sebesar 4.5 

persen dan 3.2 persen. Kemudian pada tahun 2010 sempat mengalami penguatan 

sebesar 4.9 persen dan pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami perlambatan 

hingga mencapai 3.6 persen pada tahun 2014. Hal ini dibuktikan oleh tabel di bawah 

ini yang menjelaskan tentang laju peningkatan PDB dan laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada tahun 2007 sampai 2016. 

Tabel 1.1 

Laju Peningkatan PDB (Milyar Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia (Persen) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2016 

Tahun PDB (milyar rupiah) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 

2007 1.964.327 4.8 

2008 2.028.456 4.5 

2009 2.178.850 3.2 

2010 2.314.459 4.9 

2011 2.464.566 4.7 

2012 2.618.932 4.6 

2013 2.769.053 4.1 

2014 2.909.181 3.6 

2015 3.374.49 4.8 

2016 3.605.06 5.02 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 

Berdasarkan tabel di atas secara umum kondisi ekonomi Indonesia terbilang 

cukup fluktuatif. Laju peningkatan PDB Indonesia setiap tahunnya cenderung 

cukup stabil. Hal ini terlihat dari jumlah PDB Indonesia pada tahun 2007 sebesar 

1.964.327 milyar rupiah  semakin meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 

2.909.181 milyar rupiah pada tahun 2014. Namun hal ini tidak sejalan dengan laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berfluktuatif dan cenderung melambat setiap 

tahunnya. Terlihat laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 4,8 persen 
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melambat hingga 3,6 persen pada tahun 2014. Akan tetapi pada tahun selanjutnya 

meningkat menjadi 4.8 pada tahun 2015 dan tahun 2016 5.02 persen. 

Perekonomian suatu bangsa dipengaruhi oleh kondisi ekonomis yang 

dimiliki bangsa melingkupi kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk di 

negara tersebut, modal manusia (human capital), modal fisik, teknologi dan 

infrastruktur. Dasar yang digunakan untuk menjelaskan PDB dalam bentuk fungsi 

produksi dimana output PDB merupakan fungsi dari dua input utama yaitu modal 

dan tenaga kerja. Sekarang ini semakin disadari bahwa tidak hanya modal fisik yang 

dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi tetapi juga diperlukan modal manusia 

(human capital) (Situmorang, 2007). 

Pendidikan dan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan 

ekonomi. Keduanya merupakan tujuan mendasar dari pembangunan, kesehatan 

merupakan barometer dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok dalam 

memperoleh kehidupan yang memuaskan dan berharga (Todaro, 2004). 

Kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh manusia sebagai faktor utama, karena 

sumber daya alam tidak akan memberikan manfaat yang maksimal jika tidak ada 

sumber daya manusia yang pandai mengolahnya (Aviani, 2011). Hal ini juga dapat 

diartikan bahwa human capital merupakan salah satu faktor penentu dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya human capital yang berkualitas 

maka modal fisik tidak dapat bermanfaat dengan maksimal. 

Human capital dipengaruhi oleh permasalahan pendidikan. Hal ini 

dikarenakan pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi kepada 
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pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi 

dari angkatan kerja. 

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) merupakan bagian dari 

kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk 

mengatur jalannya perekonomian dengan cara menetukan besarnya penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Dengan tujuan dari kebijakan tersebut 

dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan 

memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana besaran 

pengaruh human capital melalui tingkat pendidikan penduduk, dan angkatan kerja 

sehingga dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam halnya penelitian ini, Jawa Tengah dipilih sebagai objek penelitian 

dikarenakan Provinsi tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih unggul 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa Provinsi lainnya pada tahun 

tertentu di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sepanjang 

tahun 2010-2016 mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut 

dibuktikan oleh gambar di bawah ini. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2016 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-

2016 (%) 

 

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa di tahun 2010 pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah mampu tumbuh sebesar 5.8 persen, kemudian 

pada tahun 2011 dan 2012 masing-masing tumbuh sebesar 5.2 persen, 5.34 persen, 

selanjutnya pada tahun 2013 turun mejadi 5.11 persen, namun pada tahun 2014 

mengalami peningkatan menjadi 5.4 persen dan pertumbuhan ini terus meningkat  

sampai tahun 2016 hingga menjadi 5.28 persen, akan tetapi lebih rendah 

dibandingkan pada tahun 2015 yakni sebesar 5.47 persen. Namun, pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah berdasarkan data di atas selama kurun waktu tersebut, 

beberapa kali lebih cepat dari rata-rata nasional dan membuatnya mampu 

mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional, walaupun terus mengalami fluktuatif 

dari tahun 2010 sampai tahun 2016. 

5.8

5.2 5.34
5.11

5.4 5.47 5.28
4.9

4.7 4.6

4.1

3.6

4.7
5.02

0

1

2

3

4

5

6

7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jateng Nasional



6 

 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun tertentu, memiliki pertumbuhan ekonomi 

yang lebih unggul dibandingankan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa 

Provinsi lain di Jawa. Namun, pada beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi 

Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Kemudian, dari sisi modal manusianya 

Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Indeks Pembagunan Manusia (IPM) yang 

cenderung stabil dan positif. Tapi laju pertumbuhan  yang dimiliki Jawa Tengah 

terbilang terendah diantara provinsi lainnya, hal ini akan digambarkan pada Tabel 

1.2. Selain pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai acuan 

kesejahteraan wilayah, IPM merupakan suatu indikator yang mencakup beberapa 

kualitas hidup manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Oleh sebab itu, 

dua variabel tersebut dapat mewakili perekonomian dan human capital di Jawa  

Tengah. 

 

Tabel 1.2 

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau 

Jawa Tahun 2012-2015 (Persen) 

  Sumber: BPS Indonesia 2016, (diolah) 

Provinsi 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Pembangunan Manusia 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

DKI Jakarta 6.53 6.07 5.91 6.48 77.53 78.08 78.39 78.99 

Jawa barat 6.5 6.33 5.09 5.23 67.32 68.25 68.8 69.5 

Jawa tengah 5.34 5.11 5.27 6.1 67.21 68.02 68.78 69.49 

Yogyakarta 5.37 5.47 5.17 5.56 76.15 76.44 76.81 77.59 

Jawa timur 6.64 6.08 5.86 5.44 66.74 67.55 68.14 68.95 

Banten 6.83 6.67 5.51 4.84 68.92 69.47 69.89 7.27 
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Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cenderung fluktuatif pada setiap 

tahunnya, dimulai dari tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 

5.34 persen menempati posisi paling terkecil dari beberapa provinsi yang ada di 

pulau jawa. Pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2013 sebesar 5.11 persen lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. 

Namun pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meningkat sebesar 

6,1 persen mengungguli keempat provinsi lainnya  kecuali DKI Jakarta yakni 

sebesar 6.48 persen. 

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa tengah di tahun 2012 sampai 

2015 cendrung fluktuatif, berbeda halnya dengan laju pertumbuhan IPM Provinsi 

Jawa Tengah yang cenderung meningkat. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan IPM 

Jawa Tengah sebesar 67.21 persen mengalami peningkatan menjadi sebesar 69.49 

persen pada tahun 2015. Laju pertumbuhan IPM Jawa Tengah yang cenderung 

positif setiap tahunnya tersebut, masih terbilang paling rendah di Provinsi Jawa 

apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan IPM provinsi lainnya, seperti DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta dan Banten kecuali Jawa Timur. 

Dalam teori human capital dijelaskan pentingnya meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia dengan peningkatan pendidikan. Sumberdaya manusia yang 

berkualitas dapat memberikan multiplier effect terhadap pembangunan suatu 

daerah, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Apabila kualitas sumberdaya 

manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan, maka produktivitas penduduk akan 

meningkat. Dengan demikian, maka angka pertumbuhan ekonomi di daerah 

tersebut semakin meningkat. Sementara itu, upaya dalam mengukur kualitas 
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sumberdaya manusia melalui pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa 

pendekatan, salah satunya dengan melihat Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS 

merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas 

sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan. RLS ini melihat rata-rata usia lama 

sekolah yang ditempuh oleh penduduk berusia produktif, yaitu berusia 15 tahun ke 

atas. Semakin tinggi angka RLS di suatu daerah maka akan semakin baik kualitas 

SDM yang dimilikinya. 

Berdasarkan data rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah sebesar 7.35 

meningkat hingga sebesar 7.41 pada tahun 2013. Anak tetapi pada tahun 2014 

mengalami penurunan sebesar 6.93 persen, dan meningkat lagi pada tahun 2015 

sebesar 7.03 persen.  

 
            Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2015, diolah 

 

Gambar 1.2 

Rata-rata Lama Sekolah Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Persen) 
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  Data tersebut mengindikasikan adanya peningkatan pada kualitas 

penduduk Jawa Tengah dalam mengenyam pendidikan. Hal tersebut dikarenakan 

penduduk Jawa Tengah mulai menyadari pentingnya sebuah pendidikan dalam 

membangun modal manusia yang lebih baik bagi keluarga pada khususnya dan 

Jawa Tengah pada umumnya. 

Faktor yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran 

pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun 

dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau Anggaran 

Pendapatan dan belanja daerah (APBD).  

Tabel 1.3 

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-

2015(Ribu Rupiah) 

Tahun Realisasi Pengeluaran Pemerintah 

2011 40.380. 581.265 

2012 41.723.105.941 

2013 54.495.816.340 

2014 63.580.079.934 

2015 62.234.867.030 
     Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2016 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa realisasi pengeluaran 

pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat tiap tahunnya. Di tahun 

2011 dan 2012 masing-masing sebesar 40.380.581.265, 41.723.105.941, 

selanjutnya di tahun 2013 sebesar 54. 495.816.340, dan padan tahun 2014 sebesar 

63.580.079.934, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 

62.234.867.030. 

Faktor lain yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi adalah jumlah dan 

kualitas angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada suatu daerah dapat terbentuk 

menjadi besar jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang besar juga. 
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Pertumbuhan penduduk yang besar ini cenderung akan memengaruhi pertumbuhan 

ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi lambat 

apabila jumlah angkatan kerja tidak dapat terserap dengan baik ke dalam lapangan 

pekerjaan. Dalam hal ini, Jawa Tengah memiliki pertumbuhan jumlah angkatan 

kerja yang cenderung fluktuatif disamping peningkatan jumlah penduduknya. Hal 

ini dijelaskan melalui gambar 1.4 berikut. 

 

Sumber: BPS Jawa Tengah 2015, diolah 

Gambar 1.4 

Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Angkatan Kerja Jawa Tengah Tahun 

2011-2015 
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Sedangkan untuk pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Tengah terlihat lebih stabil 

dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerjanya. Pada tahun 2011 

pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 32.643.612.00 mengalami peningkatan 

menjadi sebesar 33.522.663.00 pada tahun 2014, sedangkan di tahun 2015 sebesar 

33,721,782.00. 

 

Berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya perkembangan laju IPM Jawa 

Timur tidak sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi. Dimana 

perkembangan laju IPM Jawa Tenah terendah di Jawa. Namun sebaliknya laju 

pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh Jawa Tengah pada kasus tertentu mampu 

mengungguli beberapa Provinsi di Jawa, bahkan sempat beberapa kali mengungguli 

laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu dari kasus yang terjadi 

tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran pengaruh 

pendidikan, pengeluaran pemerintah dan angkatan kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang penelitian di atas, maka penulis 

membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan      ekonomi 

di Provinsi Jateng?  

2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah penduduk terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jateng?  



12 

 

3. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Jateng?  

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jateng.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah 

penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jateng. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh angkatan kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jateng.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

kontribusi akademis dalam upaya mengidentifikasi pembangunan 

regional Jawa Tengah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan kajian untuk persiapan di dunia kerja kedepannya. Selain itu juga 

sebagai sarana berpikir kritis mengenai fenomena ekonomi di 

masyarakat sehingga bisa menemukan jalan keluar dari suatu 

permasalahan. 
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2. Manfaat Praktis: 

Sebagai bahan informasi atau media yang memberikan masukan dan 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah, serta pemerintah daerah secara umum dalam upaya 

peningkatan pembangunan, merencanakan pembangunan, menentukan 

arah dan tujuan pembangunan, menentukan kebijakan pembangunan 

dalam kegiatan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga bisa 

digunakan peneliti lain sebagai bahan informasi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 


