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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Pertumbuhan ekonomi adalah kemampuan indeks pada pembangunan 

ekonomi. Indeks terbilang penting untuk daerah sebab mampu digunakan menjadi 

materi pertimbangan keberhasilan pembangunan, beserta sebagai asas 

perencanaan maupun pengambilan kebijaksanaan pemerintah demi era yang akan 

datang. Faktor utama bagi daerah dalam pertumbuhan ekonomi meningkatkan 

investasi dengan cara meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai 

baik dalam kualitas ataupun kuantitas  

Untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara 

yaitu, pertumbuhan ekonomi, diukur dengan perbedaan PDB tahun tertentu 

dengan tahun sebelumnya (Setiawan dan Handoko, 2005). Pembangunan 

ekonomi adalah pembangunan daerah atau perencanaan pembangunan daerah, 

yaitu pembangunan ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah pusat dalam 

rencana pembangunan daerah. Tujuan pembangunan di Indonesia untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan 

nasional. Sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kesempatan kerja. 

Kemajuan pembangunan ekonomi yang sudah dicapai Indonesia, diharapkan bisa 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya DIY.  
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Pengukuran pertumbuhan ekonomi di Indonesia selain pertumbuhan 

secara nasional, tetapi bisa dilihat juga dari angka pertumbuhan ekonomi di setiap 

daerah maupun wilayah. Tujuan dari mengukur tingkat keberhasilan negara dan 

mensejahterakan masyarakat secara merata untuk mempermudah analisa 

ekonomi. Di setiap daerah pelaksanaan progam kerja mengharapkan pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Komitmen 

dalam pertumbuhan ekonomi membutuhkan pihak pemerintah maupun swasta. 

Komitmen dalam mewujudkan untuk membangun kerjasama dalam mengelola 

sumber daya. Fungsinya dapat memperkuat persatuan dan kesatuan, dapat 

meningkatkan pemberdayaan potensi daerah secara maksimal. Pembangunan 

ekonomi daerah adalah pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber 

daya dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 

swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong perkembangan 

kegiatan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi) (Arsyad, 1999).  

Pengertian otonomi daerah dalam undang–undang no.23 tahun 2014, 

otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dampak 

diberlakukan kebijakan otonomi daerah bisa menyebabkan perkembangan kinerja 

perekonomian suatu daerah tergantung dari strategi pembangunan ekonomi, yang 

sudah diterapkan oleh pembuat kebijakan tersebut (decision maker) ditingkat 
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kabupaten/kota. Perkembangan perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh 

perkembangan ekonomi daerah disekitarnya baik positif maupun negatif.   

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator 

makro untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada periode tertentu. 

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah (value Added) yang dihasilkan 

oleh unit kegiatan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan unit kegiatan 

ekonomi suatu daerah pada periode tertentu (BPS, 2014).  

Tabel 1.1  
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut 

Kabupaten/Kota di D.I.Y (miliar rupiah), 2013-2016 
 

 
    Kabupaten/kota  

  Tahun   

2013  2014   2015  2016  

Kab.Kulonprogo  5742  6004   6282  6581  

Kab.Bantul  14139  14851   15589  16378  

Kab.Gunung Kidul  10177  10640   11152  11697  

Kab.Sleman  25367  26713   28098  29574  

Kota Yogyakarta  20240  21308   22393  23538  

     Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Y  

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2016 Produk Domestik 

Regional Bruto di kabupaten/kota yang ada di setiap Daerah Istimewa 

Yogyakarta tertinggi ditempati oleh kabupaten Sleman sebesar 29574 dan 

terendah di tempati Kulonprogo tetapi untuk keseluruhan seperti kabupaten 
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Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan kota Yogyakarta mengalami 

peningkatan di setiap tahunnya.   

Adanya penerapan otonomi daerah diharapkan menaikkan pertumbuhan 

ekonomi dalam daerah oleh pemerintah daerah yang sudah diberikan kebebasan 

untuk menjalani, menginvestigasi dan mengembangkan kemampuan yang 

dimiliki daerah. Pemerintah daerah dituntut guna bertambah mandiri untuk 

mengatur serta memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, bisa berkompetensi 

bersama daerah lain dalam rencana pembangunan daerah. Maka beberapa daerah 

menetapkan pendekatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi 

oleh pemerintah melalui dana pembangunan dan mendorong pertumbuhan 

investasi swasta yang diharapkan memiliki efek multiplier terhadap penyerapan 

tenaga kerja.   

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai makroekonomi jangka panjang. 

Suatu negara akan mengalami peningkatan dalam menghasilkan barang dan jasa 

dari tahun ke tahun. Ini terjadi karena faktor dalam memproduksi mengalami 

pertambahan dalam jumlah kualitasnya. Investasi dapat menambah barang 

modal, teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat dan untuk tenaga kerja 

mengalami pertumbuhan karena faktor pertambahan penduduk, pengalaman 

kerja, pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.  

Jika jumlah penduduk sangat besar maka dapat mendorong maupun bisa 

menghambat suatu pembangunan. Teori Adam Smith, memiliki pandangan 
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mengenai peran penduduk terhadap pembangunan ekonomi bahwa manusia 

adalah faktor produksi untuk menentukan kemakmuran bangsa.   

Berdasarkan undang-undang No.33 tahun 2004 perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satu pendapatan asli 

daerah (PAD) merupakan pendapatan yang sumbernya berasal dan dipungut 

daerah pada peraturan daerah yang berlaku. Tujuan dari PAD memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang 

disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.   

Menurut undang-undangan No. 32 Tahun 2004, awal sumber pendapatan 

daerah yaitu, (PAD) pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, 

retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang 

sah. Kenaikkan pendapatan asli daerah diharapkan dapat menambah investasi 

belanja modal pemerintah daerah sehingga pelayanan masyarakat semakin baik 

melainkan terjadinya pendapatan asli daerah meningkat diikuti kenaikkan 

anggaran belanja. Dengan meningkatknya PAD bisa menaikkan investasi belanja 

modal pada pemerintah daerah sehingga bisa memberikan fasilitas layanan 

publik yang epik.    

Di Indonesia ada batasan dalam usia kerja adalah sekitar umur 15–64 

tahun. Setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Di sisi 

lain ada banyak pendapatan yang mengatakan batasan usia dalam tenaga kerja 
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yaitu, ada yang berumur 17 dan ada yang berumur di atas 20 tahun, bahkan ada 

yang mengatakan di atas 7 tahun karena anak-anak yang berada di jalanan 

termasuk tenaga kerja.   

Seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara 

aktif sedang ingin mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi 

belum memperoleh pekerjaan dapat diartikan sebagai pengangguran. Berbeda 

dengan seseorang yang belum bekerja tetapi masih aktif mencari pekerjaan, 

sehingga tidak digolongkan sebagai pengangguran (Sukirno, 2008).  

Tabel 1.2 
Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran 

pada bulan Agustus menurut Provinsi di Pulau Jawa (ribu orang), 2014-
2015 

 

  
  

Provinsi  

Angkatan 
Kerja  

Bekerja  Pengangguran  

Tahun   Tahun  Tahun   

2014  2015  2014  2015  2014  2015  

DKI 
Jakarta  

5063  5092  4634  4724  429  368  

Jawa Barat  21006  20586  19231  18791  1775  1795  

Jawa 
Tengah  

17547  17299  16551  16436  996  863  

DIY  2023  1971  1956  1891  67  80  

Jawa 
Timur  

20150  20275  19307  19368  843  907  

Banten  5338  5335  4854  4826  484  509  

Nas (juta 
orang)  

121,87  122,38  114,63  114,82  7,24  7,56  
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Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS-RI  

Dalam tabel (AK) Ketenagakerjaan bulan Agustus tahun 2015 di Pulau 

Jawa bahwa jumlah angkatan kerja terbanyak adalah provinsi Jawa Timur 

(19368 orang) diikuti provinsi Jawa Barat (18.791 orang) dan Jawa Tengah 

(16.436 orang), jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bulan Agustus 

tahun 2014 yang bekerja di DKI Jakarta dan Jawa Timur mengalami 

peningkatan, sedangkan 4 provinsi lainnya mengalami penurunan.  

Ada 2 provinsi yang jumlah penganggur bulan agustus 2015 berkurang 

DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan 4 provinsi lainnya bertambah. Daerah 

Istimewa Yogyakarta jumlah angkatan kerja dan bekerja mengalami penurunan, 

karena minat bekerja di DIY berkurang, sama halnya dengan pengangguran 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 67 di tahun 2014 menjadi 

80 tahun 2015.  

Pengangguran akan selalu menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan 

di setiap negara yang ada di dunia. Karena jumlah penduduk akan terus 

bertambah setiap tahunnya orang–orang akan berlomba untuk pencari kerja dan 

pencari tenaga kerja semakin banyak. Apabila tenaga kerja tidak masuk dalam 

lapangan pekerjaan maka tergolong orang-orang yang menganggur dan pencari 

tenaga kerja semakin banyak. Negara dipandang apabila mampu memecahkan 

permasalahan ekonomi negaranya terlihat dalam ekonomi mikro maupun 

ekonomi makro.   
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Ekonomi makro merupakan aktivitas yang membahas ekonomi dalam 

suatu negara. Inflasi merupakan indikator ekonomi makro untuk stabilitas 

perekonomian suatu negara. Dalam indikator akan mengalami perubahan yang 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Perspektif ekonomi, inflasi adalah 

fenomena moneter suatu negara akan mengalami naik dan turunnya inflasi 

berdampak gejolak ekonomi.   

Pengertian inflasi akan mengalami peningkatan harga umum karena 

kenaikannya yang terus terjadi. Naiknya harga yang terjadi karena satu barang 

atau dua tidak bisa dikatakan terjadinya inflasi. Melainkan inflasi mengalami 

kenaikan secara menyebar ataupun dapat menyebabkan kenaikan harga barang 

lainnya.  

Tabel 1.3 
Laju Inflasi Tahun Kalender untuk kota-kota Besar di Pulau 

Jawa, 2010-2015 
 

Kota  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Jakarta  6,34 3,97 4,52 8,00 8,95 3,30 
Bandung  4,53 2,75 4,02 7,97 7,76 3,93 
Semarang  7,11 2,87 4,85 8,19 8,53 2,56 
Yogyakarta  7,38 3,88 4,31 7,32 6,59 3,09 
Surabaya  7,33 4,72 4,39 7,52 7,90 3,43 
Tangerang  6,08 3,78 4,44 10,02 10,03 4,28 
Serang  2,35 2,78 4,41 9,16 11,27 4,67 
Nasional   6,96 3,79 4,30 8,38 8,36 3,35 
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 Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS-RI  

Pada tahun 2010 ada dua Inflasi besar di pulau Jawa yaitu Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki inflasi tertinggi 7,38% dan Surabaya 7,33% sedangkan 

terendah di kota Serang 2,35%. Inflasi yang terjadi pada tahun 2015 mengalami 

penurunan di semua pulau Jawa, jika dibandingkan antara pulau Jawa laju inflasi 

tertinggi adalah kota Serang sebesar 4,67%, dibandingkan dengan Ibukota provinsi 

lainnya di Pulau Jawa.   

Ada beberapa teori sudah dikembangkan untuk gejala inflasi yang terjadi. 

Menurut monetaris penyebabnya adalah kelebihan dalam penawaran uang 

dibandingkan dengan diminta masyarakat. Sedangkan yang bukan dari golongan 

monetaris, seperti Keynesian, tidak membantah pendapat pandangan monetaris 

tetapi menambahkan tanpa adanya ekspansi uang beredar, kelebihan dari 

permintaan agregate terjadi apabila mengalami kenaikan pengeluaran konsumsi, 

investasi, pengeluaran pemerintah ataupun ekspor netto. Inflasi disebabkan oleh 

faktor moneter dan nonmoneter.   

Dari tabel diatas terdapat pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat 

pengangguran dan inflasi ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila setiap variabel meningkat atau menurun 

terhadap pertumbuhan ekonomi disebut sebagai Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). Penelitian akan meneliti pertumbuhan ekonomi di Daerah 
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Istimewa Yogyakarta, penelitian diangkat melalui judul: “Analisis Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran dan Inflasi 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 

2010-2015”.   

B. Batasan Masalah  

Berlandaskan motif kerangka yang telah diuraikan di atas, agar ruang 

lingkup permasalahan didalam penelitian ini tidak menjadi luas maka penulis 

hanya membatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:   

1. Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 4 kabupaten dan 

1 kota yaitu kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan kota 

Yogyakarta.  

2. Variabel yang diteliti pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, tenaga 

kerja, tingkat pengangguran dan inflasi   

3. Penelitian mengambil perbandingan data pada tahun 2010-2015.   

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Daerah Istimewa Yogyakarta?   

2. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta?  

3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta?   
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4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta?  

5. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat 

pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta?   

D. Tujuan penelitian   

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta?   

5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, tenaga 

kerja, tingkat pengangguran dan inflasi secara simultan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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E. Manfaat Penelitian  

Dari latar belakang dan tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan manfaat bagi pihak dan intansi terkait diantaranya.   

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, 

khususnya tentang kinerja pertumbuhan daerah yang meliputi pendapatan asli 

daerah, tenaga kerja, tingkat pengangguran, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.   

2. Secara Praktis   

a. Bagi Peneliti   

Penelitian ini, selain sebagai syarat untuk menyelesaikan studi stara satu  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan ilmu mengenai pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat 

pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.   

b. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan untuk 

pemerintah provinsi DIY dalam pengambilan kebijakan dalam rangka 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di DIY dengan mempertimbangkan 

pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat pengangguran dan inflasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang bagi peneliti 

selanjutnya.  
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Hasil penelitian dapat menjadi bahan untuk refrensi bagi peneliti 

lain yang ingin melakukan penelitian dengan judul tema yang sama 

mengenai pendapatan asli daerah, tenaga kerja, tingkat pengangguran dan 

inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.    

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


	A. Latar Belakang
	Tabel 1.1  Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di D.I.Y (miliar rupiah), 2013-2016
	Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Y

	Tabel 1.2
	Penduduk yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran pada bulan Agustus menurut Provinsi di Pulau Jawa (ribu orang), 2014-2015
	Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS-RI

	Tabel 1.3 Laju Inflasi Tahun Kalender untuk kota-kota Besar di Pulau Jawa, 2010-2015
	Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS-RI

	B. Batasan Masalah
	C. Rumusan Masalah
	D. Tujuan penelitian

	E. Manfaat Penelitian

