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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap negara di dunia mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan warganya di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi. 

Perekonomian suatu negara dikatakan sejahtera apabila pembangunan ekonomi 

negara tersebut dapat terus berkembang secara efektif dan efisien. Pembangunan 

ekonomi merupakan rangkaian upaya dan kebijakan dari pemerintah setempat 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan 

menipiskan ketimpangan pendapatan di masyarakat (Sukirno,2006:12). Proses 

pembangunan dan penerapan serangkaian kebijakan ekonomi oleh pemerintah 

diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya mengukur kinerja dari 

perkembangan perekenomian suatu negara dari suatu periode ke periode 

berikutnya. Peningkatan produksi barang dan jasa suatu negara disebabkan oleh 

pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam kuantitas dan kualitasnya. 

Peningkatan investasi dan pengembangan teknologi akan menambah barang 

modal serta keefektifan dalam berproduksi, di samping itu, tenaga kerja 

bertambah seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Simon 

Kuznets (Jhingan, 2008:57) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka 

panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak 

jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh 

sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan serta idiologis 
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yang diperlukannya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari 

peningkatan PDB suatu negara. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan tolak 

ukur dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara karena merupakan 

sumber utama dalam upaya meningkatkan standar hidup masyarakat 

(Puspitaningrum, 2014).  

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa mempunyai nilai 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Nilai pertumbuhan ekonomi Jawa 

Timur dalam beberapa tahun terakhir lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi 

nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Jawa 

Timur selama kurun waktu 2009 hingga 2013 antara lima hingga tujuh persen, 

sedangkan laju pertumbuhan ekonomi nasional antara empat hingga enam persen.  

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah). 

Gambar 1.1 

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Jatim dan Indonesia (persen) 

Tahun 2009-2013 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur ditunjang oleh 

kondisi penduduk di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki populasi penduduk 

terbesar kedua di Indonesia, dimana jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur 

hingga tahun 2013 mencapai 38.999.837 jiwa. Jumlah komposisi penduduk Jawa 
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Timur mayoritas disebabkan oleh faktor demografi seperti kelahiran dan 

kematian. Secara umum angka fertilitas dan mortalitas penduduk Jawa Timur 

cenderung menurun, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Jawa Timur. 

Tabel 1.1 

Tingkat Kelahiran, Kematian dan Pertumbuhan Penduduk di Jawa 

Timur Tahun 2009-2013 

 

Tahun 
Demografi Jumlah Penduduk 

(jiwa) 
Pertumbuhan Penduduk (%) 

TFR AKB 

2009 1,61 31,41 38.975.046 1,46 

2010 1,56 29,99 40.054.049 2,77 

2011 1,54 29,24 40.903.400 2,18 

2012 1,88 28,31 42.144.729 3,1 

2013 1,52 27,23 38.999.837 -7,69 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Penduduk bertindak sebagai tenaga kerja yang merupakan faktor penting 

dalam kegiatan perekonomian. Menurut Sitepu dan Sinaga (2007:2),  

pertumbuhan akan produktivitas manusia merupakan motor penggerak 

pertumbuhan (engine of growth). Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan 

dengan perbaikan modal manusia yang meliputi pendidikan dan kesehatan. 

Menurut Todaro dan Smith (2006:20) kesehatan dan pendidikan merupakan faktor 

yang penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan. 

Pendidikan dan kesehatan merupakan komponen utama dari modal manusia 

memiliki hubungan saling ketrgantungan satu sama lain. Pendidikan dapat 

menjadikan sumberdaya manusia lebih cepat mengerti dan siap menghadapi 

perubahan dan pembangunan suatu negara, serta meningkatkan kualitas kerja dan 

produktivitas. Kondisi pendidikan di Jawa Timur selama beberapa tahun terkahir 
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mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat jumlah penduduk yang menamatkan 

sekolahnya hingga tingkat menengah atas semakin meningkat. Selama tahun 2009 

hingga 2013 jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan hingga jenjang 

menengah atas terus meningkat. Sehingga akan dihasilkan SDM yang berkualitas 

dan dapat mendorong perekonomian. 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 1.2 

Presentase Penduduk Provinsi Jawa Timur Yang Menamatkan 

Pendidikan Hingga SMA/SMK Sederajat Tahun 2009-2013 

 

Kesehatan sebagai salah satu komponen modal manusia sangat diperlukan 

dalam menunjang pertumbuhan ekonomi karena kesehatan merupakan prasyarat 

bagi peningkatan produktivitas. Kesehatan dapat meningkatkan efisiensi dan 

kinerja tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih 

kuat dan lebih produktif.  

Kondisi kesehatan penduduk di Jawa Timur semakin membaik dari tahun ke 

tahun. Hal ini dapat dilihat dari angka morbiditas atau keluhan sakit masyarakat 

yang mengalami penurunan. Selama tahun 2009 hingga 2013, jumlah penduduk 

yang menderita sakit secara umum terus berkurang. 
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Sumber: Badan Pusat Statisitik 

Gambar 1.3 

Perkembangan Angka Morbiditas Penduduk di Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2009-2013 

 

Selain faktor sumberdaya manusia, peran pemerintah sebagai pembuat 

kebijakan (policy maker) dalam mengatur stabilitas dan mendorong pembangunan 

ekonomi juga memiliki andil besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di 

Jawa Timur. Salah satu peran pemerintah dalam  mendorong pembangunan 

ekonomi yaitu dengan menyediakan sarana infrastruktur yang dapat meningkatkan 

kegiatan ekonomi. Menurut Ndulu et. al (2005) infrastruktur merupakan roda 

penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketidakcukupan infrastruktur merupakan salah 

satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. 

Pembangunan infrastruktur sangat penting dalam rangka meningkatkan 

perekonomian masyarakat di suatu wilayah. 

Pada dasarnya infrastruktur dapat digolongkan menjadi infrastruktur 

ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur fisik 

yang digunakan untuk kegiatan produksi maupun yang dapat dimanfaatkan 
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langsung oleh masyarakat berupa sarana umum seperti jalan raya, energi listrik, 

telekomunikasi, air bersih, serta irigasi. Infrastruktur sosial yaitu prasarana sosial 

bagi masyarakat seperti layanan kesehatan dan pendidikan. 

Perkembangan infrastruktur di Jawa Timur khususnya infrastruktur jalan 

dan listrik sebagai faktor penunjang pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan 

dari tahun ke tahun. Infrastruktur jalan sebagai modal sosial bagi masyarakat yang 

merupakan penghubung di antara proses produksi dan konsumsi. Kondisi jalan 

yang baik dan memadai menjadi faktor penting dalam aktivitas perekonomian. 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 1.4 

Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2009-2013 

 

Menurut kewenangannya, jalan terbagi atas jalan nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota. Pada gambar 1.4 dapat dilihat perkembangan panjang jalan 

kabupaten/kota di Jawa Timur, dimana pada tiga tahun terakhir panjang jalan 

kabupaten/kota cenderung konstan. 

35824 

40016 

41561 41561 41561 

34000

35000

36000

37000

38000

39000

40000

41000

42000

43000

44000

2009 2010 2011 2012 2013

K
ilo

m
e

te
r 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI ... ACHMAD ANWAR N



7 
 

 
 

Infrastruktur listrik sebagai sumber energi bagi berbagai kegiatan produksi 

memegang peranan penting dalam pembangunan. Perkembangan kondisi 

infrastruktur listrik di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 

jumlah energi listrik yang terjual ke seluruh Jawa Timur sebesar 19 juta KwH, 

hingga tahun 2013 jumlah energi listrik terjual sebesar 27 juta KwH. 

Sumber: Badan Pusat Statistik. 

Gambar 1.5 

Perkembangan Energi Listrik Terjual (MwH) di Jawa Timur Tahun 

2009-2013 

 

Kondisi struktur, komposisi, dan jumlah penduduk Jawa Timur yang besar 

dengan ditunjang oleh kemampuan dan ketrampilan melalui pendidikan dan 

kesehatan akan menjadi modal yang kuat bagi pemerintah untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Sektor Infrastruktur sebagai faktor 

penunjang perekonomian juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi 

di Jawa Timur. Kondisi perekonomian yang dinamis dan selalu berubah akan 

menjadi determinan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Timur.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor-faktor demografi, modal manusia, dan infrastruktur secara 

simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa 

Timur? 

2. Apakah faktor-faktor demografi, modal manusia, dan infrastruktur secara 

parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa 

Timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor demografi, modal 

manusia, dan infrastruktur secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Jawa Timur 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor demografi, modal 

manusia, dan infrastruktur secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Jawa Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan manfaat untuk menambah dan memperluas wawasan 

mengenai ilmu ekonomi khususnya dalam bidang ekonomi kependudukan. 

2. Dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah 

dalam mengambil keputusan terkait kebijakan dalam bidang 

kependudukan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling 

berhubungan dan memberikan penjelasan secara rinci sesuai dengan materi 
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pembahasan pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan pada skripsi 

ini adalah sebagai berikut: 

Bab 1: PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang permasalahan yang akan diangkat dalam 

penelitian ini. Kemudian juga diuraikan mengenai rumusan masalah, 

tujuan, dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini. 

Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan landasan teori yang sesuai dengan permasalahan yang akan 

diteliti, penelitian sebelumnya, hipotesis serta model analisis yang akan 

digunakan. 

Bab 3: METODE PENELITIAN 

Menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

yang melputi pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data serta teknik analisis. 

Bab 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan hasil analisa dan pembahasan atas data-data yang digunakan 

dalam penelitian. Pada bab ini juga akan menjawab permasalahan yang 

diangkat dalam skripsi ini berdasarkan hasil penghitungan regresi. 

Bab 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi simpulan dari penelitian, serta saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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