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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh belanja modal 
dari pemerintah daerah, investasi swasta dan Pembangunan Manusia terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 38 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur  selama 
kurun waktu 2004-2013.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Belanja modal investasi swasta 
dan Pembangunan Manusia sebagai variabel eksogen, sementara pertumbuhan 
ekonomi sebagai variabel endogen.  

Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data time 
series dan cross section. Data ini dianalisis dengan menggunakan Structural 

Equation Modeling dengan Program Analysis Moment of Structural (AMOS) 20.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek belanja 

modal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pembangunan manusia dan 
pertumbuhan ekonomi, investasi swasta berpengaruh terhadap pembangunan 
manusia dan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan Manusia berpengaruh 
terhadap pertumbuhan ekonomi. 
 
Kata kunci:  Belanja Modal, Investasi Swasta, Pembangunan Manusia, 
Pertumbuhan Ekonomi. 
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ABSTRACT 
 

The aims of this study are to examine the effect of capital expenditures of 
local governments, private investment and the Human Development on economic 
growth and poverty in 38 districts / cities in east Java Province during the period 
of 2004-2013. 

This study uses secondary data. There are variable capital expenditures of 
local governments, private investment and the Human Development as an 
exogenous variable, while economic growth as an endogenous variable.  

This study uses panel data which combines time series data and cross 
section. These data were analyzed using Structural Equation Modeling with 
AMOS 20 program.  

The results showed that in the short time local government capital 
expenditure not effect on Human Development and economic growth, private 
investment effect on Human Development and economic growth, the Human 
Development effect on economic growth.  
 
Keywords: Capital expenditures of local governments, private investment, Human 
Development, economic growth. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Semua negara pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu 

memajukan kesejahteraan rakyat. Penduduk yang sejahtera tercermin 

dalam kualitas kehidupan sosial dan ekonominya. Kehidupan sosial dan 

ekonomi yang berkualitas dapat tercapai jika negara melakukan 

pembangunan pada kedua bidang tersebut.  

Pembangunan ekonomi memiliki andil yang besar dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh cakupannya 

yang luas terhadap aspek-aspek dalam kehidupan penduduk. Salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah angka 

pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi mengindikasikan 

berhasilnya pembangunan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi 

merupakan besarnya persentase perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) 

secara relatif, dimana PDB merupakan gambaran pendapatan penduduk 

secara agregat 

Perekonomian Indonesia dalam 5 tahun terakhir cenderung 

mengalami perlambatan. Berdasarkan pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa 

pada tahun 2011 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5 persen 

kemudian turun menjadi 6,3 persen pada tahun 2012 dan tahun 2013 

kembali melambat dikisaran 5,7 persen hingga pada tahun 2015 hanya 
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tumbuh sebesar 4,8 persen. Sehingga semenjak tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2015 perekonomian indonesia telah terkoreksi sebesar  1,4 persen. 

Lambannya pertumbuhan ekonomi tahun tersebut disebabkan oleh 

adanya isu finansial seperti defisit transaksi berjalan, inflasi yang tinggi 

(kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013) dan nilai tukar rupiah 

yang terus melemah. Salah satu agenda politik di dalam negeri pada tahun 

2014 yaitu pemilu legislatif dan pemilihan presiden juga turut memberikan 

tekanan bagi perekonomian di dalam negeri. Perekonomian global yang 

bergerak melambat dan penuh dengan ketidakpastian juga memberikan 

dampak negatif bagi perdagangan, investasi maupun pasar keuangan yang 

berimbas pada perekonomian Indonesia.  

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berdampak 

secara spasial di seluruh wilayah Indonesia. Perlambatan ekonomi di pulau 

Jawa sangat mempengaruhi perekonomian nasional dengan pangsa 

ekonomi mencapai lebih dari 50 persen. Perlambatan ini disebabkan 

menurunnya kinerja lapangan usaha pertanian dan bangunan. Dilapangan 

usaha pertanian, produksi padi mengalami penurunan akibat banjir. 

Sementara di lapangan usaha konstruksi, pelemahan investasi dan 

terbatasnya pembangunan infrastruktur menjadi sebab dari terjadinya 

pelemahan.  (BPS, 2015). 

Pembangunan daerah merupakan keseluruhan dari pembangunan 

nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi 

daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan 
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kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu 

proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber 

daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan. Pola kemitraan  

tersebut bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah 

tersebut (Arsyad, 2010).  

Kabupaten/Kota akan bertindak selaku penggerak. Sedangkan 

pemerintah Propinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan 

tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Kewenangan 

dan tanggung jawab tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip 

keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada 

masyarakat. 

Jawa Timur selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi di 

Indonesia yang memiliki posisi strategis, baik dari aspek ekonomi maupun 

dari sisi demografis dan administratif. Provinsi Jawa Timur secara 

ekonomi merupakan penghubung antara kawasan timur dan barat 

Indonesia, khususnya  sebagai pintu gerbang perdagangan antar pulau di 

Indonesia. Sementara dari aspek demografi dan administratif, jumlah 

penduduk Jawa Timur adalah yang kedua terbesar di Indonesia setelah 

Jawa Barat dan wilayah yang memiliki kabupaten/kota terbanyak 

seindonesia. Dengan demikian, perkembangan ekonomi dan masyarakat 
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yang terjadi di Jawa Timur akan berpengaruh terhadap konstelasi 

perekonomian nasional. 

Tabel 1.1 
Pertumbuhan Ekonomi Enam Propinsi di Pulau Jawa 

Tahun 2011-2015 (dalam persen) 
PROVINSI 2011 2012 2013 2014 2015 
DKI JAKARTA 6,7 6,5 6,1 5,9 5,8 
JAWA BARAT 6,5 6,5 6,3 5,1 4,9 
JAWA TENGAH 5,3 5,3 5,1 5,3 5,4 
DI YOGYAKARTA 5,2 5,4 5,5 5,2 4,9 
JAWA TIMUR 6,4 6,6 6,1 5,9 5,4 
BANTEN 7,0 6,8 7,1 5,5 5,4 
INDONESIA 6,2 6,2 5,7 5,2 4,8 

Sumber : BPS, diolah 

Dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa meskipun selama kurun waktu 

5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011-2015 pertumbuhan ekonomi Jawa 

Timur berada di atas petumbuhan ekonomi nasional, tetapi trennya terus 

mengalami penurunan. Pada tahun 2011 tingkat pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur mencapai 6,4 persen, namun pada tahun 2015 tingkat 

pertumbuhan ekonomi jawa timur hanya 5,4 persen atau turun sebesar 1 

persen selama tahun 2011-2015. Pada tahun 2013 dunia usaha dihadapkan 

pada situasi ekonomi yang kurang baik, disamping kenaikan inflasi dan 

tingginya tingkat suku bunga bank juga kenaikan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) serta depresiasi 

rupiah terhadap dolar. 

Tahun 2016 bangsa indonesia telah memasuki era Masyarakat 

Ekonomi Asean atau MEA. Tenaga kerja maupun perusahaan lain di 

kawasan Asia bebas mencari atau membuka usaha di Indonesia. Hal ini 
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menjadi tantangan berat yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah Jawa 

Timur dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.  Jika hal ini tidak 

mampu diantisipasi dengan baik maka upaya untuk  mempercepat 

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan terganggu.  

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi output suatu daerah. Penurunan maupun peningkatan 

pertumbuhan ekonomi secara langsung berhubungan dengan manusia, 

karena manusialah yang memiliki peran utama dalam menjalankan 

kegiatan ekonomi. Masyarakat yang cerdas dan produktif akan mampu 

mengelola dengan baik sumber daya alam yang ada di muka bumi serta 

mengembangkan teknologi sehingga output perekonomian akan 

meningkat. 

Pembangunan manusia yang berkualitas akan terbentuk dari 

penduduk yang kualitas pembangunan manusianya baik. Tingkat 

pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja 

pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya 

adalah peningkatan daya cipta masyarakat. Dengan meningkatnya daya 

cipta tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumber daya yang 

penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2002).  

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang 

digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka 

panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua 

aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. 
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Tabel 1.2 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Propinsi di Pulau Jawa  
Tahun 2010-2015 

KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata 
JAWA TIMUR 65,4 66,1 66,7 67,6 68,1 69 67,13 
Pertumbuhan   1,07 1,03 1,21 0,87 1,19 1,08 
JAWA TENGAH 66,1 66,6 67,2 68 68,8 69,5 67,70 
Pertumbuhan   0,85 0,86 1,21 1,12 1,03 1,01 
JAWA BARAT 66,2 66,7 67,3 68,3 68,8 69,5 67,78 
Pertumbuhan   0,79 0,97 1,38 0,81 1,02 0,99 
BANTEN 67,5 68,2 68,9 69,5 69,9 70,3 69,05 
Pertumbuhan   1,01 1,03 0,80 0,60 0,54 0,80 
YOGYAKARTA 75,4 75,9 76,2 76,4 76,8 77,6 76,38 
Pertumbuhan   0,74 0,29 0,38 0,48 1,02 0,58 
DKI JAKARTA 76,3 77 77,5 78,1 78,4 79 77,71 
Pertumbuhan   0,88 0,71 0,71 0,40 0,77 0,69 
INDONESIA 66,5 67,1 67,7 68,3 68,9 69,6 68,01 
Pertumbuhan   0,84 0,91 0,90 0,86 0,94 0,89 

Sumber: BPS, diolah 

Secara umum, pembangunan manusia di pulau jawa terus 

mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2015, hal ini 

ditunjukkan oleh naiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks 

pembangunan manusia yang paling tinggi rata-rata pertumbuhannya 

adalah Jawa Timur  yaitu sebesar 1,08 persen, disusul Jawa Tengah 

dengan 1,01 persen . Sedangkan pertumbuhan rata-rata IPM terkecil 

ditempati oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,58 persen. 

Sementara untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan pertumbuhan 

IPMnya rata-rata sebesar 0,89 persen.  

Pada tahun 2013 IPM Jawa Timur tumbuh sebesar 1,21 persen, 

kenaikan tersebut menjadi kenaikan yang paling tinggi dibandingkan 

dengan kenaikan pada periode-periode sebelumnya. Sedangkan kenaikan 

terendah terjadi pada tahun 2014 yang hanya tumbuh sebesar 0,87 persen.  
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Pada umumnya pengeluaran pemerintah selalu mengalami 

peningkatan sejalan dengan peningkatan dalam kegiatan perekonomian. 

Keadaan ini dapat dijelaskan dalam kaidah yang dikenal sebagai Hukum 

Wagner yaitu mengenai adanya korelasi positif antara pengeluaran 

pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Namun, peningkatan 

pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat belum tentu berakibat baik 

terhadap aktivitas perekonomian, untuk itu perlu dilihat peruntukan dan 

efisiensi dari penggunaan pengeluaran pemerintah tersebut. 

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja langsung 

dan belanja tidak langsung yang dialokasikan dalam Anggaran daerah atau  

biasa disebut dengan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pengeluaran pemerintah daerah sangat diperlukan oleh daerah. Fungsinya 

adalah agar daerah mampu tumbuh dan berkembang sesuai  dengan 

kemampuan daerah itu sendiri sehingga kesejahteraan masyarakat 

meningkat (Swaramarinda & Indriani, 2011). 

Kegiatan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat. Oleh karena itu, agar kesejahteraan masyarakat tercapai maka 

pemerintah daerah harus meningkatkan anggaran belanja langsung 

termasuk didalamnya adalah belanja modal. Alokasi anggaran untuk 

belanja modal mampu mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi 

masyarakat karena anggaran belanja modal diperuntukkan untuk 

membiayai kegiatan yang tidak dapat atau tidak mampu dibiayai oleh 

masyarakat (Sodik, 2007).  
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Tabel 1.3 
Proporsi Belanja operasional dan Belanja Pelayanan Publik 

terhadap Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur 
Tahun 2010-2014 (dalam jutaan Rp) 

Tahun 
belanja Operasional Bel. Tak Terduga Belanja Modal Total 

Belanja 
Daerah  Jumlah   %   Jumlah   %   Jumlah   %  

2010 5,276,179 85.38 25,257 0.41 877,877 14,21 6,179,313 

2011 6,683,721 85.97 45,023 0.58 1,045,362 13,45 7,774,107 

2012 9,873,860 89.91 51,032 0.46 1,057,365 9,63 10,982,257 

2013 11,434,703 90.25 60,252 0.48 1,175,751 9,28 12,670,706 

2014   11,408,154  89.76   93,319  0.73 1,207,457 9,50 12,708,930 

Rata-rata 88.25   0.53   11,21   

Sumber: BPS, diolah 

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa selama tahun 2010-2014 proporsi 

belanja modal Pemerintah Propinsi Jawa Timur trennya mengalami 

penurunan tiap tahunnya. Hal itu berbanding terbalik dengan proporsi 

belanja operasional yang selalu mengalami kenaikan. Sumber daya 

finansial yang terus menerus mengalami peningkatan tersebut  ternyata 

tidak terlihat adanya perubahan yang signifikan dalam komposisi belanja 

pemerintah daerah.  

Proporsi belanja operasional terhadap total belanja daerah rata-rata 

sebesar 88,25 persen, lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja 

modal yang hanya sebesar 11,21 persen. Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri dalam memposisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai 

instrumen dari fungsi  akuntansi manajemen sektor publik.  

Fungsi utama akuntansi manajemen sektor publik adalah 

menyajikan informasi akuntansi yang sifatnya prospektif yaitu digunakan 

untuk perencanaan dimasa yang akan datang. Informasi tersebut 

dibutuhkan oleh eksekutif dalam menjalankan fungsi manajemen seperti 
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perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian guna meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas organisasi sektor  publik (Mardiasmo, 2002). 

Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk 

mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat 

ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi organisasi, 

maka dibutuhkan informasi akuntansi  yang semakin komplek guna 

membuat proyeksi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang. 

Sehingga penelitian tentang pengaruh belanja modal pemerintah daerah 

terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal  ini meningkatnya 

pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting 

karena Pengelolaan keuangan daerah harus mampu menciptakan 

kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya terwujudnya pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi melalui percepatan tercapainya sasaran-sasaran 

pembangunan di berbagai sektor. 

Motivasi dalam penelitian ini adalah adanya ketidakkonsistenan 

antar hasil penelitian yang pernah dilakukan, seperti pengaruh belanja 

modal terhadap petumbuhan ekonomi dalam penelitiannya Nworji et al. 

(2012) menyimpulkan bahwa belanja modal dan pengeluaran rutin 

memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut 

dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiyawati and Hamzah 

(2007) dengan alasan karena adanya kebocoran maupun penyimpangan, 

penyelewengan, dan penyalahgunaan dana anggaran.  
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Dilain pihak Nasiru (2012), Salih (2012) dan Haryanto (2013) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara belanja pemerintah 

dan pertumbuhan ekonomi. Dimana belanja modal berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Swaramarinda and Indriani (2011) serta Maharani and Isnowati 

(2014). 

Sementara itu pada penelitian terkait pengaruh investasi swasta 

terhadap pertumbuhan ekonomi juga terjadi perbedaan hasil. Penelitian 

yang dilakukan oleh Sjafii (2012) dan Maharani and Isnowati (2014) 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari investasi swasta 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Sodik and Nuryadin (2005) 

dan Sodik (2007) memiliki hasil penelitian yang berbeda dimana investasi 

swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional. 

Kedua, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi umumnya mengaitkan langsung pengaruh dari 

belanja pemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Seperti penelitiannya Sodik (2007), Maharani and Isnowati (2014) dan 

Pascual and Alvarez-García (2006). Padahal menurut beberapa ekonom 

menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah modal dasar kekayaan 

suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi 

yang bersifat pasif, manusialah yang memiliki peran aktif dalam 

mengumpulkan modal, mengolah sumber daya alam, membangun 
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berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta 

melaksanakan pembangunan nasional(Todaro & Smith, 2000). 

Penulis memasukkan variabel intervening pembangunan manusia 

yang menghubungkan variabel belanja modal pemerintah  dan investasi 

swasta terhadap pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi adanya gap dari 

kajian tersebut. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia didasarkan pada pemikiran 

bahwa pembangunan dasar tidak sekedar menyiapkan masyarakat agar 

mampu masuk dalam dunia kerja. Pembangunan dasar merupakan salah 

satu upaya untuk membangun watak bangsa (national character building) 

seperti kejujuran, keadilan dan keteladanan (Mirza, 2012)  

Pada saat pembangunan kualitas manusianya baik maka kinerja 

ekonomi pada suatu wilayah juga akan mengalami peningkatan. Modal 

manusia merupakan motor penggerak bagi tumbuhnya perekonomian 

suatu wilayah (Amaliah, 2006). Tingginya indeks pembangunan manusia 

akan menambah faktor produksi sehingga mampu menngkatkan output 

produksi (Susanto & Rachmawati, 2013). Pembangunan manusia yang 

berkualitas akan mendukung pembangunan ekonomi, sebaliknya kinerja 

ekonomi yang baik akan mendukung peningkatan pembangunan manusia 

(Brata, 2002) 

Dari paparan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah dalam hal ini 

belanja modal, investasi swasta dan pembangunan manusia terhadap 
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pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Timur pada tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2013. 

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah bahwa dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji variabel 

belanja pemerintah untuk kepentingan publik secara lebih spesifik yaitu 

melalui belanja modal sesuai dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berlandaskan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini ingin 

memecahkan masalah: 

1. Apakah Belanja Modal dan Investasi Swasta berpengaruh terhadap 

Pembangunan Manusia? 

2. Apakah Belanja Modal, Investasi Swasta dan Pembangunan Manusia 

berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi? 

3. Apakah Belanja Modal dan Investasi Swasta berpengaruh terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Manusia?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk melihat pengaruh Belanja Modal dan Investasi terhadap 

Pembangunan Manusia  
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2. Untuk melihat pengaruh Belanja Modal, Investasi Swasta dan 

Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

3. Untuk melihat pengaruh Belanja Modal dan investasi Swasta terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Manusia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1 Kontribusi empiris, untuk memperkuat penelitian sebelumnya 

berkenaan dengan pengaruh besarnya belanja modal Pemerintah, 

Investasi Swasta dan Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

2 Kontribusi kebijakan, memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah 

dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang 

berkaitan dengan perencanaan, dan evaluasi dari APBD serta PERDA 

yang menyertainya 

3 Kontribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi 

peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian dari Swaramarinda and Indriani (2011) 

menyebutkan bahwa Pengeluaran investasi pemerintah mempunyai 

dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran 

investasi pemerintah dimaksudkan untuk menunjang pertumbuhan 

ekonomi dan mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat. 

Anggaran pembangunan dialokasikan terutama untuk membiayai proyek-

proyek yang tidak dapat dibiayai sendiri oleh masyarakat. Model 

ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari model 

yang dikembangkan oleh Peter Sjoberg (2003) dan metode estimasi yang 

akan digunakan adalah Ordinary Least Squares (OLS). 

Amaliah (2006)  dalam  penelitiannya menyimpulkan bahwa 

pembangunan manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Modal manusia yang 

berkualitas akan mempengaruhi kinerja ekonomi di wilayah tersebut jauh 

lebih berkembang dibanding wilayah lainnya yang memiliki sumber daya 

alam yang berlimpah. Hal ini terjadi karena Modal manusia merupakan 

motor penggerak dalam memanfatkan sumber-sumber pertumbuhan 

ekonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah hendaknya memberi 

perhatian yang lebih besar untuk pengembangan modal manusia.  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



17 
 

 

Selama investasi netto tetap berlangsung, maka pendapatan riil dan 

output akan senantiasa membesar (Jhingan, 2014). Teori Harrod-Domar 

merupakan perluasan dari teori Keynes yang melihat pertumbuhan 

ekonomi dari segi permintaan yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi akan 

terjadi ketika ada kenaikan investasi (Arsyad, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Sjafii (2012) terkait Pengaruh 

Investasi Fisik Dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dengan periode penelitian tahun 1990-

2004 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 8 kota di Jawa Timur (tidak 

termasuk Kota Batu), Teknik analisis dan pengolahan data menggunakan 

regresi linier berganda (multiple linear regression) dan Metode estimasi 

yang akan digunakan adalah general least square (GLS) dimana hasilnya 

menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja, investasi swasta dan 

konsumsi pemerintah lokal berdampak positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

Sedangkan krisis ekonomi  memiliki pengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis koefisien baku menunjukkan bahwa 

urutan variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Timur adalah faktor eksternal yakni krisis ekonomi, 

pertumbuhan tenaga kerja, investasi swasta, pengeluaran  

pemerintah lokal untuk bidang kesehatan dan pendidikan, yang terakhir 

pengeluaran konsumsi pemerintah yang berpengaruh terhadap 

perekonomian di Jawa Timur 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Stewardship 

Menurut Donaldson and Davis (1991) Stewardship theory 

merupakan situasi dimana motivasi manajemen dalam bekerja lebih 

ditujukan pada kepentingan organisasi sebagai sasaran hasil utama mereka 

dan bukan untuk kepentingan individu, sehingga teori ini mempunyai 

dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif 

sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. 

Teori stewardship  menekankan bahwa pimpinan akan 

berperilaku  sesuai dengan kepentingan organisasi. Ketika 

kepentingan  steward  dan pemilik berbeda, maka steward akan berusaha 

untuk menjalin kerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa 

kepentingan bersama merupakan pertimbangan yang rasional 

dalam mencapai tujuan organisasi (Raharjo, 2007) Steward akan 

melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja 

perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. 

Filosofi dari teori Stewardship menekankan bahwa manusia pada dasarnya 

bisa dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran 

terhadap pihak lain (Kaihatu, 2006).  

Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini, dapat menjelaskan 

eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya 

untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan 

tugas dan fungsinya dengan tepat,  sehingga tujuan ekonomi, pelayanan 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



19 
 

 

publik  maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. 

Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards (pemerintah 

daerah) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam 

mengefektifkan penggunaan belanja modal untuk dapat menghasilkan 

value yang berkualitas. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang 

kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik (Raharjo, 

2007).  

Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan 

pemerintahan dengan pengalokasian anggaran seefektif dan seefisien 

mungkin untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Rakyat selaku prinsipal akan merasa puas dengan 

kinerja pemerintah Apabila tujuan ini mampu dicapai oleh ppemerintah. 

2.2.2. Teori Stakeholders 

Definisi stakeholders menurut Freeman (2010) merupakan individu 

atau kelompok yang dipengaruhi oleh tujuan organisasi sekaligus dapat 

mempengaruhi tujuan organisasi. Sedangkan Chariri and Ghazali (2007)  

mengatakan bahwa perusahaan bukanlah institusi yang hanya beroperasi 

untuk kepentingannya sendiri namun juga harus memberikan nilai lebih 

bagi stakeholders-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen,  supplier, 

pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Sedangkan Rudito et al. 

(2004) mengemukakan bahwa Individu atau  kelompok  dianggap 

sebagai stakeholders jika mempunyai tiga atribut, yaitu: kekuasaan, 

legitimasi dan kepentingan terhadap perusahaan. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



20 
 

 

Mengacu pada pengertian stakeholders diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa aktivitas suatu perusahaan disamping dipengaruhi oleh 

faktor-faktor dari dalam juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar 

perusahaan yang kesemuanya itu dapat disebut sebagai 

stakeholders.  Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada 

dukungan stakeholders. Maka beberapa strategi perusahaan agar dapat 

terus eksis diantaranya adalah memberikan pertanggung jawaban terhadap 

masyarakat sekitar perusahaan dalam bentuk komitmen bisnis untuk 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan 

karyawan perusahaan dan komunitas setempat (lokal) serta masyarakat 

secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Rahman 

(2009), menaikkan investasinya sehingga permintaan agregat dan 

pendapatan nasional ikut meningkat, dimana hal ini akan diikuti oleh 

bertambahnya kesempatan kerja. Kedua, menambah barang modal 

sehingga menambah kapasitas produksi di masa depan dan perkembangan 

ini akan merangsang pertambahan produksi dan kesempatan kerja. Ketiga, 

melakukan inovasi melalui pengembangan tehnologi. Perkembangan ini 

akan memberikan sumbangan penting bagi peningkatan produktivitas dan 

pendapatan per kapita masyarakat Sukirno (2000). 

2.2.3. Belanja Modal 

Selain melaksanakan hak-haknya, pemerintah daerah selaku 

steward juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya 

kepada masyarakat. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai 
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pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban tersebut dapat 

berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas 

pelayanan kepada publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban 

tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. 

Menurut Musgrave and Musgrave (1993) peranan pemerintah 

sangat diperlukan dalam perekonomian, terutama untuk melaksanakan 

fungsinya dalam meningkatkan standar kehidupan masyarakat yang layak 

sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Fungsi tersebut 

diantaranya adalah: 

1. Fungsi Alokasi 

Penyediaan barang publik dan bagaimana komposisi barang publik 

tersebut digunakan. 

2. Fungsi Distribusi 

Penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk 

menjamin pemerataan dan keadilan 

3. Fungsi Stabilisasi 

Penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan 

tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonmi, dan laju  pertumbuhan 

ekonomi dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada 

perdagangan dan neraca pembayaran.  

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 

paragraf 34 menyatakan bahwa belanja diklasifikasikan menurut 

klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Rincian tersebut 
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merupakan persyaratan minimal yang harus disajikan oleh entitas 

pelaporan. Selanjutnya dicontohkan pada Paragraf 39 PSAP 02 klasifikasi 

belanja menurut ekonomi (jenis belanja) yang dikelompokkan lagi menjadi 

belanja operasi, belanja modal dan belanja lain-lain/tak terduga. 

Berdasarkan jenisnya, anggaran sektor publik dibagi menjadi dua 

(Mardiasmo, 2002) yaitu:  

1. Anggaran operasional yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan 

sehari-hari dalam pemerintahan, sepeti belanja umum, operasi dan 

belanja pemeliharaan yang selalu ada dalam setiap tahun. 

2. Anggaran modal yang menunjukkan rencana jangka panjang dan 

pembelanjaan atas aktiva tetap 

Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara ataupun 

Bendahara Umum Daerah yang akan mengurangi Saldo Anggaran pada 

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 mengklasifikasikan belanja 

berdasarkan kelompoknya  terdiri atas: 

1. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara 

langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan SKPD, seperti 

belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja 

bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak 

terduga 
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2. Belanja langsung yaitu belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh 

adanya program dan kegiatan SKPD, seperti belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa dan belanja modal.  

Belanja modal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran pemerintah untuk 

mendapatkan aset  tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 

1 periode akuntansi.  Sementara itu, menurut Mardiasmo (2002) Belanja 

modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi 1 (satu) 

tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah yang 

selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan 

pemeliharaan.  

Belanja modal tersebut digunakan untuk memperoleh aset tetap 

seperti tanah, gedung  dan bangunan, peralatan dan mesin, serta aset tak 

berwujud. Sehingga dengan adanya belanja tersebut diharapkan adanya 

multiplier efek bagi  perekonomian nasional khususnya daerah. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 terkait 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 52 

menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pengadaan aset tetap 

berwujud yang memiliki umur manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan yang 

akan dipakai dalam kegiatan pemerintahan.  
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Dalam SAP, belanja modal dapat dikatagorikan ke dalam 5 (lima) 

kategori utama, yaitu :  

1. Belanja Modal Tanah  

Belanja modal tanah adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan 

untuk pengadaan atau pembelian atau pembebasan, penyelesaian, balik 

nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, 

pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya 

sehubung dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud 

dalam kondisi siap pakai.  

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang 

digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian, dan 

peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang 

memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai 

peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya 

yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian 

atau peningkatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, 

pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang 

menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam 

kondisi siap pakai.  
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4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan  

Belanja modal jalan, irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran atau biaya 

yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian 

atau peningkatan pembangunan atau pembutan serta perawatan, dan 

termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan 

jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi 

dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.  

5. Belanja Modal Fisik Lainnya  

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang 

digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau 

peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan terhadap 

fisik lainnya yang tidak dapat dikatagorikan ke dalam kriteria belanja 

modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi 

dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak 

sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan 

barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan 

jurnal ilmiah  

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa beberapa alasan 

anggaran sektor publik memiliki peranan yang sangat penting sekali 

karena:  

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan 

pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, 

pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  
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2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan 

masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan 

sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya 

masalah keterbatasan sumberdaya (scarcity of resources), pilihan 

(choice), dan trade offs.  

3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah 

bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik 

merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-

lembaga publik yang ada. 

Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu 

mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja 

modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk 

memberikan pelayanan kepada publik. Namun demikian terdapat beberapa 

permasalahan dalam kegiatan belanja modal baik dalam tahap  

perencanaan, pelaksanaan hingga penatausahaan. 

2.2.4. Investasi Swasta 

Hampir semua ahli ekonomi menekankan akan pentingnya 

pembentukan modal atau investasi sebagai penentu dari pertumbuhan 

ekonomi. Menurut Nurkse dalam Jhingan (2014) lingkaran setan 

kemiskinan di negara terbelakang dapat diatasi dengan pembentukan 

modal. Pembentukan modal menekankan pada pengalokasian sebagian 

aktivitas produktif masyarakat dalam  pembuatan barang modal seperti 

mesin, fasilitas angkutan, pabrik dan perlengkapannya yang dapat 
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meningkatkan manfaat produktifnya, sehingga sumber daya yang ada pada 

masyarakat dapat dialihkan untuk meningkatkan persediaan barang modal 

yang dapat dikonsumsi pada masa depan. Karenanya proses pembentukan 

modal sangat penting sekali untuk dilakukan sepeti meningkatkan volume 

tabungan nyata, mengalokasikan tabungan melalui lembaga keuangan dan 

menginvestasikan tabungan.  

Menurut Sukirno (2000) Investasi adalah pengeluaran untuk 

membeli barang-barang modal dan peralatan produksi untuk mengganti 

atau menambah barang modal sehingga kemampuan memproduksi barang-

barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian semakin 

meningkat di masa depan. Kelompok pengusaha berfungsi sebagai 

produsen yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual di pasar 

sehingga memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk membeli 

faktor produksi dan seterusnya. 

Dalam analisa schumpeter, pengusaha merupakan tokoh kunci 

dalam menghasilkan pembangunan  ekonomi. Pengusaha merupakan 

golongan yang terus menerus membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi 

(Jhingan, 2014). Menurut schumpeter pendapatan negara tidak stabil dari 

waktu kewaktu, perkembangannya ditentukan oleh besar kecilnya 

pembentukan modal yang dilakukan oleh pengusaha. Unsur utama 

pembangunan terletak pada usaha melakukan inovasi seperti pengenalan 

produk baru dan perbaikan yang terus menerus pada produk yang 

dilakukan oleh inovator, yaitu para pengusaha yang memiliki kemampuan 
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untuk memperkenalkan sesuatu yang benar-benar baru. Mereka tidak 

menyediakan dana tetapi mengatur pemakiannya.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

penanaman modal, Investasi terdiri dari dua jenis, yaitu penanaman modal 

dalam negeri dan penanaman modal asing. 

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri 

dengan menggunakan modal dalam negeri. 

2. Penanaman Modal Asing (PMA) 

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 

Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik 

yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan 

dengan penanam modal dalam negeri  

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dalam pasal 3 ayat 2 

Undang-undang penanaman modal antara lain: 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;  

2. Menciptakan lapangan kerja;  

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;  

4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;  

5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;  

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;  
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7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari 

luar negeri; 

8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

2.2.5. Pembangunan Manusia 

Model pembangunan di Indonesia sejak awal telah ditujuan untuk 

pembangunan manusia, hal ini tercermin dalam falsafah negara seperti 

Pancasila, UUD 1945, dan dokumen-dokumen kenegaraan lainnya, karena 

pendiri bangsa menyadari bahwa manusia merupakan kekayaan bangsa 

yang sesungguhnya (BPS, 2011). Pembangunan manusia dalam tataran 

internasional pertama kali dibahas oleh UNDP dalam Human 

Development Report pada tahun 1990. Dalam konsep tersebut ditekankan 

bahwa pada hakekatnya pembangunan adalah untuk memberikan nilai 

lebih bagi manusia dimana high national income dan growth tidak secara 

langsung menjaminkan human development, karena terkadang hanya 

mementingkan pihak elit politis dan ekonomi.  

Gagasan model pembangunan manusia adalah untuk menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati hidup 

yang panjang, sehat dan kreatif. UNDP memberikan pendefinisian sebagai 

berikut: pembangunan manusia adalah suatu proses pengembangan pilihan 

bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. 

Beberapa hal esensial dalam pembangunan manusia adalah agar manusia 

dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan 
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mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup 

layak (UNDP HDR 1990: 9-10. Bererapa karakteristik yang membentuk 

human development diantaranya (Ul Haq, 1995): 

1. Tujuan human development adalah memusatkan perhatian utama 

kepada manusia, sehingga pendekatan pembangunan direflesikan 

sebagai perluasan pilihan atau alternatif bagi manusia. Dalam semua 

proses pembangunan dipertanyakan bagaimana masyarakat dapat 

berpartisipasi secera aktif dan juga mendapatkan manfaat dari 

pembangunan.  

2. Menekankan kepada kedua sisi yang dimiliki pembangunan mansusia, 

yaitu formation of human capabilities (peningkatan health, knowledge 

dan skills); dan people use of acquired capabilities (untuk pekerjaan, 

kegiatan produktif, partisipasi dalam urusan politik,dll) . Hal itu 

bermaksud bahwa proses pembangunan seharusnya memperdaya 

masyarakat dengan menyediakan berbagai institusi atau prasarana 

untuk meningkatkan kapabilitas manusia, sehingga mereka mampu 

berkreativitas di tengah masyarakat untuk juga mendorong 

pembangunan.  

3. Untuk memperluas pilihan bagi rakyat diperlukan suatu langkah, yaitu 

pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan Gross National 

Product. Namun pertumbuhan ekonomi tidak otomatis memberi 

kesejahteraan masyarakat, tetapi harus didistribusikan secara merata 

melalui kebijakan yang jelas.  
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4. Human development merupakan teori dan pendekatan yang 

menggabungkan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Perhatian 

tidak hanya terfokus kepada faktor ekonomi tetapi kepada semua 

faktor yang menyangkut suatu society  

5. Manusia merupakan tujuan, juga sarana daripada pembangunan. 

Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai sarana untuk 

mencapai human development.  

Empat unsur penting dalam pembangunan manusia adalah: 

1. Keadilan  

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua 

hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses 

tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil menfaat 

dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan 

kualitas hidup. 

2. Keberlanjutan 

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan 

tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan 

datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus 

selalu diperbaharui.. 

3. Produktivitas 

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan 

berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah.  
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4. Pemberdayaan 

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses 

yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk 

berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. (Ul 

Haq 1995: 16-19) 

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau 

sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini UNDP melihat pembangunan 

manusia sebagai suatu "model" pembangunan tentang penduduk, untuk 

penduduk, dan oleh penduduk: 

1. Tentang penduduk; berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, 

dan pelayanan sosial lainnya; 

2. Untuk penduduk, berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan 

(pertumbuhan) ekonomi dalam negeri; dan 

3. Oleh penduduk; berupa upaya pemberdayaan (empowerment) 

penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara 

berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan (UNDP, HDR 

1990). 

Menurut UNDP upaya ke arah "perluasan pilihan" hanya mungkin 

dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang umur 

panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta 

peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan 

yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut 

sudah dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan 
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pembangunan manusia suatu wilayah (BPS-UNDP, Indeks Pembangunan 

Manusia Indonesia, Perbandingan antar provinsi 1990-1993). 

Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur di atas, UNDP 

menyusun suatu indeks komposit berdasarkan pada 4 (empat) indikator 

yaitu: Angka Harapan Hidup (life expectancy at age 0: e0), Angka Melek 

Huruf penduduk dewasa (adult literacy rate: AMH), Ratarata Lama 

Sekolah (mean years of schooling: MYS) ,dan Purchasing Power Parity 

(PPP) 

Angka harapan hidup mengukur dimensi "umur panjang dan 

sehat", angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur dimensi 

"pengetahuan dan keterampilan", dan purchasing power parity (PPP) 

mengukur dimensi kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi 

dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen 

dalam penyusunan Human Development Index (HDI) yang diterjemahkan 

menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

2.2.6. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi  merupakan salah satu tolak ukur yang sering 

digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan, hal ini cukup 

beralasan karena pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan aktivitas 

ekonomi masyarakat.  

Sukirno (2000) mengartikan Pertumbuhan ekonomi sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang 

dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran 
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masyarakat meningkat. Menurut Kuznets and Murphy (1966) pertumbuhan 

ekonomi adalah kemampuan suatu wilayah/negara untuk menyediakan 

semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya dalam 

jangka waktu yang panjang, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan 

kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang 

diperlukannya.  

Tiga komponen dasar terkait pertumbuhan ekonomi, yaitu 

pertumbuhan ekonomi terlihat dari meningkatnya persediaan barang secara 

terus menerus, tehnologi maju merupakan faktor yang menentukan dalam 

pertumbuhan ekonomi, penggunaan tehnologi membutuhkan penyesuaian 

kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan ilmu 

pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat  (Jhingan, 2014).  

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai 

perkembangan kondisi perekonomian suatu wilayah yang menyebabkan 

barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat jumlahnya mengalami 

kenaikan sehingga kesejahteraan masyarakatnya mengalami peningkatan. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang 

apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk atau dalam perubahan struktur ekonomi berlaku 

atau tidak. 

Substansi atau fokus dari pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan 

di sini adalah adanya perubahan dan perkembangan. Pertumbuhan ekonomi 
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memberikan indikasi tentang aktivitas perekonomian masyarakat yang 

terjadi dalam suatu negara atau daerah pada periode tertentu 

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui 

pertumbuhan ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi setiap negara. 

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, apabila tingkat 

kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai 

pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-

barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut 

bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya.  

6 (enam) karakteristik pertumbuhan ekonomi dalam teori ekonomi 

pembangunan, yaitu:  

1. Terdapatnya laju kenaikan produksi perkapita yang tinggi untuk 

mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cepat.  

2. Semakin meningkatnya laju produksi perkapita terutama akibat adanya 

perbaikan teknologi dan kualitas input yang meningkatkan efisiensi.  

3. Laju perubahan struktur ekonomi yang tinggi mencakup peralihan dari 

sektor pertanian ke nonpertanian, sektor industri ke jasa dan peralihan 

dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum.  

4. Meningkatnya jumlah penduduk yang berpindah dari pedesaan ke 

daerah perkotaan (urbanisasi).  

5. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya ekspansi negara maju dan 

adanya kekuatan hubungan internasional. 
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6. Meningkatnya arus barang dan modal dalam perdagangan internasional 

(Jhingan, 2014). 

2.2.6.1. Model pertumbuhan ekonomi 

Model-model pertumbuhan ekonomi yang berkembang 

diantaranya: 

1. Model Harrod-Domar. 

Model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar ini 

dikembangkan oleh dua ekonom yaitu E. Domar dan R. F. Harrod. 

Domar mengemukakan modelnya tersebut pertama kali pada tahun 

1947 dalam jurnal American Economic Review, sedangkan Harrod 

mengemukakannya pada tahun 1948 dalam Economic Journal. 

Teori ini sebenarnya dikembangkan oleh kedua ekonom secara 

sendiri-sendiri, tetapi karena inti teori tersebut sama, maka 

sekarang ini dikenal sebagai teori Harrod-Domar. 

Model Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang 

diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam 

jangka panjang. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian 

dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan 

nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal 

(gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun 

demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan 

investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Semakin 

banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin 
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cepat perekonomian itu akan tumbuh. Tetapi tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang nyata sebenarnya tergantung pada produktivitas dari 

investasi. 

2. Model schumpeter. 

Faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi 

adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau 

wiraswasta (entrepreneur). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat 

hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para 

entrepreneur. Dan kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai 

peningkatan output total masyarakat.  

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan 

sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para 

wiraswasta. Adanya lingkungan yang menunjang kreativitas 

tersebut akan menimbulkan beberapa wiraswasta perintis yang 

mencoba melakukan inovasi seperti diperkenalkannya produk baru 

yang sebelumnya tidak ada, diperkenalkannya cara berproduksi 

baru, pembukaan pasar baru, penemuan sumber-sumber bahan 

mentah dan perubahan organisasi industri sehingga efisiensi 

industri. 

3. Model Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik Meade. 

Model pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang dirancang 

untuk menjelaskan bagaimana bentuk paling sederhana dari sistem 

ekonomi akan berperilaku selama proses pertumbuhan 
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ekuilibirium. Didalam perekonomian, output bersih yang 

diproduksi tergantung pada 4 faktor : (1) Stok modal netto yang 

tersedia dalam bentuk mesin; (2) Jumlah tenaga buruh yang 

tersedia; (3) Tanah dan sumber alam yang tersedia; dan (4) 

Keadaan pengetahuan teknik yang terus membaik sepanjang 

waktu. 

Syarat-syarat keadaan pertumbuhan ekonomi mantap yaitu 

jika laju pertumbuhan  output secara keseluruhan dan laju 

pertumbuhan pendapatan per kepala adalah konstan 

4. Model Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang Solow. 

Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi tergantung 

kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, 

tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan 

teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang 

mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap 

mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan 

kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan 

sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana 

perekonomianakan berkembang tergantung pada pertambahan 

penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.  

Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan 

investasi, pertumbuhan populasi penduduk dan kemajuan dalam 

bidang teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan 
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pertumbuhannya sepanjang waktu. Dengan koefisien teknik yang 

bersifat variabel, rasio modal-buruh akan cenderung saling 

menyesuaikan menuju rasio keseimbangan. Kemajuan teknologi 

dalam teori Solow dianggap sebagai faktor eksogen. Dampak dari 

kemajuan teknologi adalah dapat memunculkan pertumbuhan 

ekonomi secara berkelanjutan karena mengoptimalkan efisiensi 

tenaga kerja yang terus tumbuh.  

Menurut teori Solow ada beberapa hal yang harus 

dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan 

porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal akan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, meningkatkan 

investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik 

seperti infrastruktur maupun non-fisik seperti kesehatan dan 

pendidikan. Mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat melalui tenaga kerja sehingga pemberian 

kesempatan untuk berinovasi pada sektor swasta akan berpengaruh 

besar dalam pertumbuhan ekonomi.  

5. Teori Pertumbuhan Endogen.  

Teori ini merupakan pengembangan dari model Solow. 

Teori pertumbuhan endogen berusaha menjelaskan bahwa sumber-

sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam 

arti yang luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik 
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tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Perkembangan teknologi ini akan mengembangkan inovasi 

sehingga meningkatkan produktivitas dan berujung pada 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya penemuan-penemuan 

baru berawal dari proses learning by doing, yang dapat 

memunculkan penemuan-penemuan baru yang meningkatkan 

efisiensi produksi. Efisiensi ini yang dapat meningkatkan 

produktivitas. Sehingga dalam hal ini kualitas sumber daya 

manusia adalah faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi. (Jhingan, 2014) 

2.2.6.2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Menurut Sukirno (2006) faktor-faktor penting yang dapat 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi adalah Tanah dan kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya, Jumlah dan mutu dari penduduk dan 

tenaga kerja, Barang-barang modal dan tingkat teknologi, terakhir 

Sistem sosial dan sikap masyarakat. Faktor luas tanah dan kekayaan 

yang terkandung didalamnya adalah tetap, sehingga faktor  tersebut 

dianggap kurang penting sebagai penentu dari pertumbuhan ekonomi. 

Faktor jumlah dan perkembangan penduduk tidak selallu dipandang 

akan memberikan sumbangan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Kelebihan penduduk menyebabkan suatu masyarakat kembali  kepada 

taraf pembangunan yang lebih rendah. Penduduk akan memberikan efek 
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positif  karena pertumbuhan penduduk memperluas pasar, perbaikan 

keterampilan dan kualitas penduduk menyediakan pengusaha yang 

inovatif  dalam pembentukan modal Sementara itu menurut Jhingan 

(2014) Proses  pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  oleh  dua  faktor,   

yaitu: 

1. Faktor Ekonomi 

Ekonom menganggap faktor produksi merupakan kekuatan 

utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Jatuh bangunnya 

pertumbuhan  ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan 

yang terjadi didalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor 

ekonomi tersebut antara lain : 

a. Sumber alam 

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu 

perekonomian adalah alam. Negara yang kekurangan sumber 

alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Namun 

melimpahnya  sumber  alam juga tidak  menjamin  

perekonomian suatu negara akan tumbuh jika tidak 

dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Hal ini disebabkan 

karena keterbelakangan ekonomi dan langkanya faktor 

teknologi. Dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang 

melimpah belumlah cukup, dibutuhkan pemanfaatan yang tepat 

dengan teknologi yang baik sehingga mampu efisien dan 

sumber daya alam dapat dipergunakan dalam jangka panjang. 
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b. Akumulasi modal 

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik 

dapat direproduksi. Pembentukan modal merupakan investasi 

dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok 

modal, output nasional dan pendapatan nasional. Pembentukan 

modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Disatu 

pihak mencerminkan permintaan efektif, dan dipihak lain 

menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa 

depan. Investasi dibidang barang modal tidak hanya 

meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. 

Pembentukan modal juga membawa kearah kemajuan 

teknologi seperti penyediaan mesin, alat dan perlengkapan bagi 

tenaga buruh yang semakin meningkat dan membawa kearah 

penggalian sumber daya alam, industrialisasi dan ekspansi 

pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi. 

c. Organisasi 

Organisasi merupakan bagian penting dari proses  

pertumbuhan. Organisasi   berkaitan   dengan   penggunaan  

faktor   produksi   dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat  

melengkapi  (komplemen) modal, buruh dan membantu 

meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi 

modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan 

pengambil resiko di antara ketidakpastian. Wiraswasta 
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bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki 

kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. 

menurut Schumpeter, seorang wiraswastawan tidak perlu  

seorang kapitalis. Fungsi utamanya ialah melakukan 

pembaharuan (inovasi). 

d. Kemajuan teknologi 

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting 

didalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan  itu berkaitan 

dengan perubahan didalam metode produksi yang merupakan 

hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. 

Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktifitas 

buruh, modal dan faktor produksi yang lain. 

Lima pola penting pertumbuhan teknologi di dalam 

pertumbuhan ekonomi modern y aitu: penemuan ilmiah atau 

penyempurnaan pengetahuan teknik; investasi; inovasi; 

penyempurnaan dan  penyebarluasan  penemuan yang 

biasanya diikuti dengan penyempurnaan. Inovasi terdiri dari 

dua macam yaitu penurunan biaya  yang tidak menghasilkan 

perubahan apapun dan pembaharuan yang menciptakan 

produk baru. Yang kedua ini merupakan perubahan yang 

menciptakan permintaan. 

e. Pembagian Kerja 

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan 
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produktifitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi 

skala besar yang akan membantu perkembangan industri. 

Jadi, jika produksi naik laju pertumbuhan ekonomi akan 

melesat. 

2. Faktor non-ekonomi 

Faktor non-ekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling 

mempengaruhi kemajuan perekonomian. Dalam kenyataannya, 

faktor non-ekonomi pada umumnya, seperti organisasi sosial, 

budaya, dan politik, mempengaruhi faktor-faktor ekonomi. Oleh 

karena itu, faktor non-ekonomi juga memiliki arti penting di 

dalam pertumbuhan ekonomi. 

a. Faktor Sosial 

Faktor sosial juga mampu mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan barat membawa kearah 

penalaran ( reasoning) dan skeptisme yang menghasilkan 

berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas 

pedagang baru. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan 

pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial. Orang 

dibiasakan menabung dan berinvestasi, serta menikmati 

resiko untuk memperoleh laba. 

b. Faktor manusia 

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-
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mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, 

tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. 

Penggunaan secara tepat sumber daya manusia untuk 

pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara: 

Pertama, harus ada pengendalian atas perkembangan 

penduduk. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan 

dengan baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan dan 

diturunkan. Kedua, harus ada perubahan dalam pandangan 

tenaga buruh, dimana p erilaku sosial tenaga buruh 

merupakan hal yang sangat penting. 

c. Faktor politik dan administratif 

Struktur politik dan administrasi yang lemah dan buruk 

merupakan penghambat besar  bagi pembangunan ekonomi.  

Sebaliknya administrasi yang kuat, efisien dan tidak korupsi 

dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. 
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BAB 3 

RERANGKA KONSEPTUAL 

 

Kerangka konseptual penelitian merupakan sebuah proses untuk 

mewujudkan tujuan dari dilakukannya penelitian. Proses ini diawali  dari studi 

teoritis dengan mencari dan menganalisa teori-teoori yang sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan dari dilakukannya penelitian. Teori yang dimaksud adalah 

teori tentang belanja modal, investasi swasta, pembangunan manusia dan teori 

tentang pertumbuhan ekonomi. Namun demikian sebelum dilakukan penyusunan 

kerangka konseptual maka terlebuh dahulu dibuat kerangka proses berfikir. 

3.1 Kerangka Proses Berfikir 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta tinjauan pustaka diatas, maka disusunlah kerangka proses 

berfikir. Kerangka proses berfikir dimaksudkan untuk memberikan tuntunan 

berfikir deduktif melalui teori yang ada, karena teori mempunyai kajian 

yang bersifat umum yang dapat dipakai pada kasus-kasus khusus.  

Penyusunan tesis selain didasari pada kajian yang bersifat teoritis, 

juga berasal dari kajian empirik yang bersumber dari hasil penelitian 

terdahulu. Studi empirik yang yang dijadikan referensi dari penelitian ini 

merupakan hasil penelitian yang relevan dengan studi ini. Studi empirik ini 

bersifat induktif karena mengkaji sesuatu yang bersifat khusus untuk 

digeneralisasi guna memperoleh kesimpulan umum. 
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Kesejahteraan masyarakat dikatakan baik jika ada indikasi suatu 

wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Agar pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah meningkat diperlukan campur tangan pemerintah 

dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dengan menyediakan barang 

publik yang cukup dan memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat 

diwujudkan dengan efisien (Sadono, 2013).  

Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang menjelaskan tentang 

situasi dimana motivasi manajemen (pemerintah) dalam bekerja lebih 

ditujukan pada kepentingan organisasi sebagai sasaran hasil utama mereka 

dan bukan untuk kepentingan individu. Teori ini mempunyai dasar psikologi 

dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward 

termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan masyarakat sebagai prinsipal.  

Pengeluaran pemerintah merupakan bentuk nyata dari usaha 

pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan (pembangunan manusia) 

yang akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak 

langsung kepada perekonomian suatu negara. Selama ini, tingkat efektifitas 

pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan 

ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh Swaramarinda and Indriani 

(2011) Pengeluaran investasi pemerintah berdampak positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dimana pengeluaran investasi pemerintah digunakan 

untuk membiayai proyek-proyek yang tidak dapat dibiayai sendiri oleh 

masyarakat yang fungsinya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan 

merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi dimasyarakat.  
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Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah 

pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan pembangunan manusia melalui 

pembentukan modal manusia yaitu proses peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat. Studi yang dilakukan oleh 

Schultz, Harbison, Dension, Kendrick, Moses Abramovits, Kuznets dalam 

(Mirza, 2012) menyatakan bahwa salah satu dari beberapa faktor penting 

yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi amerika pesat adalah 

pembiayaan pendidikan yang relatif selalu meningkat. Penekanan terhadap 

pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi 

suatu kebutuhan karena kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil 

besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan 

diwilayahnya.  

Besarnya alokasi belanja modal akan menentukan pengalokasian 

dana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tingkat 

indeks pembangunan manusia (Christy & Adi, 2009), sehingga kebijakan 

pemerintah melalui alokasi belanja modal sangat berpengaruh terhadap 

kualitas Sumber Daya Manusia. 

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan 

oleh besarnya pengeluaran pemerintah  juga dipengaruhi oleh besarnya 

investasi. Karena Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan 

ekonomi (Sjafii, 2012). Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya 

peranan pengusaha dalam mewujudkan pembangunan ekonomi.  
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Investor dalam melakukan investasi tidak dapat mengabaikan peran 

dari masyarakat dan pemerintah selaku stakeholdeer. Kelangsungan hidup 

investasi sangat bergantung pada peran dari pemerintah maupun masyarat, 

demikian juga sebaliknya. Sehingga hubungan antara masyarakat, 

pemerintah dan investor sangat erat sekali terutama dalam bidang 

pembangunan ekonomi. Menurut Samuelson and Nordhaus (1996) 

invesatasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi 

karena investasi dibutuhkan sebagai faktor penunjang didalam 

meningkatkan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Pembentukan modal sebagai faktor produksi merupakan komponen yang 

penting dalam pertumbuhan ekonomi.  

Dalam analisa Schumpeter disebutkan bahwa pengusaha 

merupakan tokoh kunci yang akan menghasilkan pembangunan ekonomi 

dengan cara spontan dan terputus-putus melalui berbagai macam inovasi 

dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut terdiri dari  mengenalkan produk 

dan metode produksi baru, pembukaan pasar baru, penguasaan sumber 

penawaran baru dan pembentukan organisasi baru pada setiap industri, 

dimana berbagai kegiatan tersebut pasti memerlukan investasi baru 

(Jhingan,  2004,128). Dalam  Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang 

penanaman modal disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman 

modal diantaranya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilegbinosa et al. (2015) 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



50 
 

 

menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Nigeria. Sedangkan Kim (1997) menyatakan bahwa investasi 

swasta juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di korea. 

Tingkat pembangunan manusia (modal manusia) yang tinggi akan 

mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas maupun 

produktivitas serta kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-

sumber perumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi 

sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan 

pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi 

menjadi mungkin untuk terjadi (Amaliah, 2006). Dalam penelitian Susanto 

and Rachmawati (2013) IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, karena dengan IPM yang tinggi akan menambah faktor produksi 

sehingga mampu meningkatkan output produksi. IPM juga memiliki 

peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab 

pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi 

mampu di maksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk 

berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi(Sukirno, 2006).  

Frederick menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah modal 

dasar kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah 

faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif, manusialah yang 

memiliki peran aktif dalam mengumpulkan modal, mengolah sumber daya 

alam, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, 

serta melaksanakan pembangunan nasional (Todaro, 2000:384). 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



51 
 

 

Sebagaimana kondisi negara Singapura. Walau Singapura tidak memiliki 

sumber daya alam yang banyak, namun kinerja ekonomi Singapura jauh 

lebih tinggi dibanding negara-negara di kawasan Asia, hal ini terjadi karena 

Singapura memiliki modal manusia yang unggul 

Setelah menyusun kerangka berfikir, kemudian disusun kerangka 

konseptual guna menjelaskan variabel-variabel mana yang berkedudukan 

sebagai variabel endogen dan variabel eksogen. Skema hubungan antara 

variabel endogen ( pertumbuhan ekonomi) dengan variabel-variabel yang 

mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual 

 

3.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara dari penelitian yang akan dilakukan. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap 

Pembangunan Manusia. 

Tujuan berdirinya negara Indonesia diantaranya adalah memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah 

BELANJA MODAL 
PEMERINTAH 

INVESTASI 
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selaku steward mewujudkan hal tersebutdalam bentuk pengalokasian 

belanja modal yang ditujukan kepada prinsipal dalam bentuk 

pembangunan manusia. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan 

diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam 

mendorong pembangunan manusia yang unggul. Seperti halnya dengan 

pendekatan pembangunan ekonomi, konsep pembangunan manusia juga 

dapat diukur, yaitu melalui  indeks komposit yang disebut sebagai Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah daerah harus bisa 

mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di 

sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM.  

Studi yang dilakukan oleh Artaningtyas et al. (2011) menemukan 

bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan 

berpengaruh positif terhadap capaian pembangunan manusia. Penelitian 

yang lebih luas dilakukan oleh Christy and Adi (2009) bahwa belanja 

modal berpengaruh positif terhadap kualitas pembangunan manusia. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :  

H1 :  Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap 

pembangunan manusia. 

2. Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pembangunan Manusia 

Investor dalam melakukan investasi tidak dapat mengabaikan 

peran dari masyarakat dan pemerintah selaku stakeholder. Kelangsungan 

hidup investasi sangat bergantung pada peran dari pemerintah maupun 

masyarat, demikian juga sebaliknya. Hubungan antara masyarakat, 
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pemerintah dan investor sangat erat sekali terutama dalam bidang 

pembangunan ekonomi.  

 Samuelson and Nordhaus (1996) berpendapat bahwa invesatasi 

merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi. 

Investasi dibutuhkan sebagai faktor penunjang dalam meningkatkan 

proses produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembentukan 

modal sebagai faktor produksi merupakan komponen yang penting dalam 

pertumbuhan ekonomi.  

Investasi disamping mampu meningkatkan produksi dan 

kesempatan kerja juga dapat menghasilkan kemajuan tehnik yang akan 

menunjang tercapainya ekonomi produksi dalam skala luas Jhingan 

(2014). Melalui investasi, kapasitas produksi dapat ditingkatkan yang 

kemudian mampu untuk meningkatkan output, dan pada akhirnya juga 

akan meningkatkan pendapatan. Walaupun sejumlah keuntungan dari 

investasi itu akan kembali kepada para investor, namun investasi juga 

akan menaikkan persediaan modal, yang kemudian menaikkan 

produktivitas dan gaji. Sehingga masyarakat yang sebelumnya 

menganggur dan tidak mempunyai daya beli akan mendapatkan 

pekerjaan dan pendapatan. Dengan demikian daya beli masyarakat akan 

meningkat, sedangkan daya beli merupakan bagian dari komponen IPM. 

Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat ditarik hipotesis 

H2 : Investasi swasta berpengaruh positif terhadap pembangunan 

manusia. 
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3. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen 

tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih diarahkan 

pada kepentingan organisasi (prinsipal) sebagai tujuan utamanya 

(Donaldson & Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan bahwa 

pemerintah bertindak sebagai pelayan masyarakat sehingga keduanya 

memiliki hubungan yang kuat terkait kepuasan dan kesuksesan 

organisasi.  

Belanja modal merupakan wujud pelayanan manajemen 

pemerintah dalam mengelola sumber daya publik milik masyarakat 

(prinsipal). Partisipasi aktif pemerintah daerah dalam memajukan 

pertumbuhan ekonomi daerah adalah terwujudnya pembangunan 

ekonomi daerah dengan terciptanya lapangan kerja dan mendorong 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.  

Peran pemerintah daerah dapat dilihat dari besarnya pengeluaran 

pemerintah yang tercermin dalam kebijakan untuk membeli barang dan 

jasa serta biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut. Anggaran belanja modal digunakan untuk memberdayakan 

berbagai sumber ekonomi guna mendorong pemerataan dan peningkatan 

pendapatan perkapita. Dana pembangunan juga merupakan salah satu 

input yangdapat menghasilkan segenap output. 
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Penelitian Swaramarinda and Indriani (2011) menunjukkan bahwa 

pengeluaran investasi pemerintah mempunyai dampak yang positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh 

Maharani and Isnowati (2014) bahwa pengeluaran investasi oleh 

pemerintah jawa tengah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di jawa tengah. Sodik (2007) juga mengemukakan bahwa 

pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi regional sehingga pengeluaran 

pemerintah sangat diperlukan oleh daerah untuk tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan kemampuannya sendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis yang diajukan adalah : 

H3 : Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hubungan antara prinsipal dan steward yang erat serta adanya 

semangat melayani dari steward kepada masyarakat (pihak swasta) 

berupa sarana dan prasarana yang memadai serta adanya iklim yang 

kondusif, maka  akan menarik sejumlah investor untuk menginvestasikan 

sejumlah dananya. Peranan sektor swasta dalam kegiatan perekonomian 

daerah diantaranya adalah investasi sejumlah dana untuk membuka atau 

mengembangkan usaha didaerah sehingga dapat memacu pertumbuhan 

ekonomi. 
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Peneilitian yang dilakukan oleh Maharani and Isnowati (2014) 

menyimpulkan bahwa variabel investasi swasta di jawa tengah 

mempunyai pengaruh positif, dimana  naiknya investasi swasta tersebut 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di jawa tengah.Sementara itu 

Ilegbinosa et al. (2015) menyatakan bahwa investasi swasta memiliki 

pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria, 

sehingga perluasan investasi swasta harus menjadi insentif tambahan 

bagi pertumbuhan ekonomi dinegara berkembang. 

Berbagai pemaparan ini menunjukkan bahwa besarnya Investasi 

Swasta akan memberikan dampak yang berarti bagi Pertumbuhan 

Ekonomi. Dengan demikian hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai 

berikut: 

H4 : Investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

5. Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Teori Stakeholder menitikberatkan hubungan yang sangat erat 

antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah, sehingga pemerintah 

dengan perusahaan perlu duduk bersama untuk mengkomunikasikan apa 

yang dibutuhkan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat akan menimbulkan rasa nyaman sehingga produktivitas dan 

kreativitas masyarakat meningkat.  

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan 

mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas 
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penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber daya yang penting 

bagi pertumbuhan ekonomi.  

Para ekonom menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah 

modal dasar kekayaan suatu bangsa. Pada dasarnya modal fisik dan 

sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif, peran 

aktif manusialah yang mampu melaksanakan pembangunan nasional 

melalui mengumpulkan modal, mengolah sumber daya alam, 

membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik 

(Todaro & Smith, 2000).  

Amaliah (2006) menyatakan bahwa modal manusia merupakan 

motor penggerak tumbuhnya perekonomian suatu wilayah. Ketika suatu 

wilayah memiliki sumber daya manusia berkualitas maka wilayah ini 

akan jauh lebih berkembang dibanding wilayah yang kualitas 

pembangunan manusianya rendah. Hal ini terjadi karena penduduk di 

wilayah tersebut akan lebih mudah dalam mengadopsi berbagai informasi 

maupun teknologi yang ada sehingga menjadi lebih produktif dalam 

mengelola sumber-sumber potensial yang dapat mendorong pertumbuhan 

wilayahnya melalui kapabilitas yang dimilikinya. Dari pemaparan 

tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu : 

H5 :  Pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 
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6. Pembangunan Manusia Memediasi Hubungan Antara Belanja 

Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Peran aktif pemerintah dalam perekonomian sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan 

yang menjadi kewenangannya. Mengalokasikan anggaran untuk 

membiayai berbagai jenis pengeluaran pemerintah seperti pelayanan 

kepada masyarakat, pembelian aset, membangun infrastruktur, 

penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang akan memberi 

dampak pada kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu contohnya. 

Investasi dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia juga dapat 

meningkatkan kualitas modal manusia, sehingga membawa dampak 

positif pada angka produksi seperti menambah sumber daya baru atau 

meningkatkan kualitas sumber daya yang ada (Todaro & Smith, 2000). 

Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 

tahun 2004 mengatur tentang pmerintahan daerah dan dana perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini 

membawa tantangan dan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah 

(pemda) untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan 

efektif karena pemerintah daerah lebih leluasa dalam dalam 

mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sehingga pembangunan ekonomi di daerahnya meningkat.  

Sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya modal 

dapat terkelola secara efisien dan efektif  jika dikelola oleh manusia yang 
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berkualitas. Sehingga dengan pengelolaan yang efektif dan efisien oleh 

sumber daya manusia yang unggul maka pertumbuhan ekonomi akan 

tercapai. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat ditarik sebuah 

hipotesa 

H6 : Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui Indeks Pembangunan manusia 

7. Pembangunan Manusia Memediasi Hubungan Antara Investasi 

Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam antara 

lain tegantung pada kecakapan manajerial dan kapabilitas tehnis 

penduduknya (Todaro & Smith, 2000). Menurut Sukirno (2005) kegiatan 

investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan 

kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan 

nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini 

bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1). 

investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, 

sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, 

pendapatan nasional serta kesempatan kerja, (2). pertambahan barang 

modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi, (3). 

investasi selalu diikuti oleh perkembangan tehnologi. 

Todaro (2000) mengemukakan bahwa tiga komponen utama dalam 

pertumbuhan ekonomi yaitu: a) Akumulasi modal, termasuk akumulasi 

modal baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya 
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manusia, b) perkembangan penduduk yang dibarengi dengan 

pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya, c) kemajuan tehnologi. 

Pertumbuhan ekonomi akan berhasil jika ada pembangunan ekonomi 

yang salah satunya dilakukan melalui investasi.  Karena dengan investasi 

akan membuka kegiatan ekonomi masyarakat melalui penciptaan 

lapangan kerja dan pemanfaatan hasil-hasilnya sehingga kesejahtreaan 

masyarakat akan meningkat yang ditandai dengan meningkatnya daya 

beli masyarakat. Berdasar pada  analisis tersebut maka dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H7: Investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui Pembangunan manusia. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis 

(hypothesis testing), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji 

hipotesis dan umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena 

dalam bentuk hubungan antar variabel (Supomo & Indriantoro, 2002). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan gabungan data 

runtut waktu (time series) dan data silang (cross section) atau biasa disebut 

data panel. 

Data runtut waktu meliputi periode tahun 2004 sampai dengan 

tahun 2013, sedangnkan data silangnya meliputi seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 daerah terdiri atas 9 kota 29 

kabupaten. 

4.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis yang 

ciri-cirinya akan diduga ((Supomo & Indriantoro, 2002). Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi 

Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten meliputi Kabupaten Bangkalan, 

Banyuwangi,  Blitar,  Bojonegoro,  Bondowoso,  Gresik,  Jember,  

Jombang,  Kediri,  Lamongan,  Lumajang,  Madiun,  Magetan,  Malang,  

Mojokerto,  Nganjuk,  Ngawi,  Pacitan,  Pamekasan,  Pasuruan,  Ponorogo,  
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Probolinggo,  Sampang,  Sidoarjo,  Situbondo,  Sumenep,  Trenggalek,  

Tuban,  dan Tulungagung serta 9 kotamadya yaitu Kota Blitar,  Kediri,  

Madiun,  Malang,  Mojokerto,  Pasuruan,  Probolinggo,  Surabaya,  dan 

Batu. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan periode 

penelitian dari tahun 2004 sampai dengan 2013 (tahun 2007 tidak 

termasuk).   

menurut Sugiyono (2006) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Mengacu pada 

keterangan diatas, sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh 

karena ingin melakukan generalisasi dengan kesalahan sangat kecil serta 

menghendaki sampel dipercaya 100% mewakili populasi. Sampel jenuh 

(sensus) menurut Sugiyono (2006) adalah teknik penentuan sampel apabila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

4.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang dianalisis meliputi variabel-variabel yang dipilih 

dengan pengertian dasar atau konsep operasional sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi (Y) adalah perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat 

(Sukirno, 2000). Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan 

jika suatu wilayah mampu memberikan semakin banyak jenis barang 
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ekonomi kepada penduduknya (Jhingan, 2014). Dalam penelitian ini 

pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan rumus: 

         

 

2. Belanja Modal (BM) adalah pengeluaran anggaran pemerintah untuk 

mendapatkan aset  tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari 1 periode akuntansi, terdisi dari belanja untuk perolehan tanah, 

gedung  dan bangunan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya dan 

aset tak berwujud (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). 

Realisasi Belanja Modal diukur dengan  

         

3. Investasi Swasta (IS) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing 

untuk melakukan usaha di wilayah (UU No.25 Tahun 2007). Data 

PMA dengan nilai mata uang asing akan dikonversi ke mata uang 

rupiah pada kurs BI sesuai kurs tahun yang bersangkutan.  

Investasi swasta diukur dengan : 

                  Logaritma Natural Investasi Swasta = Ln ISit 

4. Pembangunan Manusia (PM) adalah besarnya kualitas hidup manusia 

pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu (BPS).  

Pembangunan manusia diukur dengan IPM, yaitu indikator komposit 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia 

yang telah dilakukan di suatu wilayah. IPM ini mampu mengukur 
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dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan 

status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk, yaitu yaitu 

Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan  Indeks Pendapatan. 

4.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa yang dipakai dalam menjawab hipotesis penelitian 

ini adalah path analisys atau analisis jalur. Analisis jalur merupakan 

pengembangan dari analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk 

menerangkan akibat langsung maupun tidak langsung antar variabel 

eksogen dengan variabel endogen yang telah ditetapkan sebelumnya 

bedasarkan teori (Ghozali, 2005). Manfaat dari model path analysis 

diantaranya (Riduwan & Kuncoro, 2012): 

1. Penjelasan  terhadap fenomena dari permasalahan yang diteliti 

2. Prediksi nilai variabel terikat (Y) berdasarkan nilai variabel  bebas (X) 

dan prediksi dengan path analysis ini bersifat kualitatif 

3. Faktor determinan yaitu penentuan variabel bebas (X) mana yang 

berpengaruh dominan terhadap variabel terikat (Y) 

4. Pengujian model menggunakan theory triming, baik untuk uji 

reliabilitas (uji keajegan) konsep yang sudah ada ataupun uji 

pengembangan konsep baru 

Asumsi-asumsi yang melandasi analisis jalur adalah (Riduwan & 

Kuncoro, 2012): 

1. Pada model path analysis hubungan antar variabel bersifat linier, 

adaptif dan bersifat normal 
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2. Hanya sistem aliran kausal satu arah atau tidak ada arah kausalitas yang 

berbalik arah 

3. Variabel terikat (endogen) minimal berskala ukur interval dan ratio. 

4. Menggunakan sampel propability sampling,yaitu tehnik pengambilan 

sampel untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

5. Observed variable diukur tanpa kesalahan (instrumen pengkuran valid 

dan reliabel), artinya variabel yang diteliti dapat diobservasi secara 

langsung. 

6. Model yang dianalisis diidentifikasi berdasarkan teori-teori dan konsep-

konsep yang relevan, artinya model teori yang diuji dibangun 

berdasarkan kerangka teoritis tertentu yang mampu menjelaskan 

hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti. 

Alat yang digunakan dalam analisis jalur ini adalah dengan 

Program Analysis Moment of Structural (AMOS). Salah satu keunggulan 

program ini adalah user friendly. Program ini menyediakan kanvas pada 

menu Amos graphic dan kita tidak perlu menulis program tersebut, namun 

software akan membaca sendiri sesuai dengan gambar yang kita buat. 

Menu Amos graphic menyediakan ikon yang mudah untuk diingat. Dari 

perhitungan tersebut akan didapat koefisien jalur baik pengaruh langsung 

maupun pengaruh tidak langsung dan juga pengaruh total.  
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langkah-langkah pada analisa jalur dengan program Analysis 

Moment of Structural  (AMOS) dapat dilakukan sebagai berikut 

(Ferdinand, 2002):  

1. Pengembangan model teoritis  

Pada pengembangan model teoritis, serangkaian eksplorasi ilmiah 

dilakukan melalui kajian kepustakaan untuk mendapatkan justifikasi 

atas model teoritis yang akan dikembangkan. Dalam penelitian ini 

hubungan antar variabel berdasarkan substansi teori dapat 

dikembangkan sebagai berikut:  

a. Pengaruh belanja modal pemerintah dan investasi swasta terhadap 

indeks  pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Timur.  

b. Pengaruh belanja modal pemerintah, investasi swasta dan indeks  

pembangunan manusia terhadap Pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

2. Uji Normalitas  

Asumsi normalitas merupakan hal yang sangat penting dalam aplikasi 

AMOS, karena menentukan teknik estimasi yang dapat digunakan. 

Oleh karena itu, uji normalitas data perlu dilakukan terlebih dahulu 

sebelum analisa jalur dilakukan. Uji Normalitas Data dengan 

Normalitas Univariate dan Multivariate, yaitu menganalisis tingkat 

normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini. Univariate melihat 

nilai Critical Ratio (CR) pada Skewness terletak pada rentan ± 2,58. 
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β5 

Bila ada nilai diluar angka tersebut bisa ditoleransi apabila nilai 

Multivariatenya masih disekitar ± 2,58.  

3. Pengembangan diagram alur ( path diagram)  

Diagram alur model tersebut dikembangkan untuk menjawab 

permasalahan penelitian berbasis teori dan konsep yang dapat 

diilustrasikan seperti Gambar 4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  
Hubungan Antarvariabel Penelitian 

 

Model teoritis yang telah dibangun pada tahap awal selanjutnya 

digambarkan dalam sebuah path diagram untuk mempermudah dalam 

melihat pengaruh kausalitas yang ingin diuji. Dalam diagram jalur, 

pengaruh antar variabel dinyatakan dalam bentuk anak panah. Anak 

panah yang lurus menunjukkan pengaruh kausal antara satu variabel 

dengan variabel lainnya. Sedangkan garis-garis lengkung antar variabel 

dengan anak panah menunjukkan korelasi antar variabel.  

 BELANJA 
MODAL 

PEMERINTAH 

INVESTASI 
SWASTA 

PEMBANGUNAN 
MANUSIA 

PERTUMBUHAN 
EKONOMI 
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4. Mengkonversi diagram alur kedalam bentuk persamaan struktural 

Model persamaan dalam penelitian ini sesuai dengan Gambar 4.1 dapat 

dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:  

PMit= β1 BMit + β2 LnISit+ e1...........................................................(4.1) 

PEit= β3 BMit+ β4 LnISit + β5 PMit + e2............................................(4.2) 

Keterangan: 

PM : Pembangunan Manusia 

BM : Belanja Modal 

IS : Investasi Swasta 

PM : Pembangunan Manusia 

PE : Pertumbuhan Ekonomi 

i : Kabupaten/Kota n 

t : Tahun ke n 

5. Evaluasi kriteria goodness of Fit.  

Berikut ini beberapa indeks kesesuaian dan cut-off value untuk menguji 

apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak (Ferdinand, 2002): 

a. X2, Chi-square statistik, yaitu model dipandang baik atau 

memuaskan bila nilai chi-square nya rendah. Semakin kecil nilai 

X2 semakin baik model itu dan diterima berdasarkan probabilitas 

dengan cut-off value sebesar > 0.05  

b. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation), 

merupakan indeks yang digunakan untuk mengkonpensasi chi-

square dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA yang ≤ 0,08 adalah 
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indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan sebuah 

close fit dari model berdasarkan degrees of freedom.  

c. GFI (Goodness of fit Index) adalah menghitung proporsi 

tertimbang dari varian dalam matriks kovarian sampel yang 

dijelaskan oleh matrik kovarian populasi yang diestimasikan. 

Ukuran non statistical mempunyai rentang nilai antara (poor fit) 

sampai dengan 1 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam indeks ini 

menunjukkan sebuah “better fit”.  

d. AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index), merupakan kriteria yang 

memperhitungkan proporsi tertimbang dari varian dalam sebuah 

matrik kovarian sampel. AGFI adalah analog dari R2 dalam regesi 

berganda yang mempunyai nilai ≥ 0,90 

e. CMIN/DF (The Minimum Sample Discrepancy Function Devided 

with degrre of Freedom) merupakan statistic chisquare X2 dibagi 

degree of freedom-nya sehingga disebut X2 relatif. Bila nilai X2 

relatif kurang dari 2.0 atau 3.0 mengindikasikan acceptable fit 

antara model dan data.  

f. CFI (Comparative Fit Index), rentang nilai sebesar 0-1, dimana 

semakin mendekati 1, mengindikasikan tingkat fit yang paling 

tinggi. Nilai yang direkomendasikan adalah sebesar 0,94. 

Menurut Hulland dalam penilaian model, indeks CFI sangat 

dianjurkan untuk digunakan karena indeks-indeks ini relatif tidak 

sensitif terhadap besarnya sampel dan kurang dipengaruhi pula oleh 
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kerumitan model (Ferdinand, 2002). Maka indeks-indeks yang dapat 

digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model dilihat pada  

Tabel 4.1. 
Goodness of Fit Index 

Goodness of Fit Measure 
Nilai Kritis 

(Cut of Value) 

Chi Square (λ2) Diharapkan kecil 
Significance Probability (p) ≥ 0,05 
RMSEA ≤ 0,08 
GFI ≥0,90 
AGFI ≥ 0,90 
CMIN/DF ≤ 2,00 
CFI ≥ 0,94 

    Sumber : (Ferdinand, 2002) 

4.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian H1 sampai H7 secara simultan dilakukan berdasar nilai 

probabilitas dengan tingkat signifikansi 5% terhadap standardized 

Coefficient atau dikenal dengan nilai beta (β). untuk menerima/menolak 

Ho didasarkan pada nilai probabilitas (p) dengan ketentuan: 

 Jika p < 0,1 berarti Ho ditolak. 

 Jika p > 0,1 berarti Ho diterima. 

Sedangkan untuk menghitung koefisien jalur secara individu, 

hipotesis penelitian dirumuskan menjadi hipotesis statistik berikut: 

 Ha: β > 0 

 Ho: β = 0 
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BAB 5 

ANALISA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

5..1. Gambaran Umum Propinsi Jawa Timur 

5.1.1. Lokasi dan Keadaan Geografis 

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,00 hingga 114,40 Bujur 

Timur dan 7,120 hingga 8,480 Lintang Selatan. Secara umum, wilayah 

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Jawa Timur 

daratan dengan luas 90 persen dan Kepulauan Madura luasnya sekitar 10 

persen.  

Batas daerah Provinsi Jawa Timur, disebelah utara berbatasan 

dengan Pulau Kalimantan, tepatnya Provinsi Kalimantan Selatan. 

Disebelah timur berbatasan dengan Pulau Bali. Disebelah selatan 

berbatasan dengan laut terbuka yaitu Samudera Indonesia. Sedangkan di 

sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.  

5.1.2. Potensi wilayah 

Lahan pertanian di Jawa Timur meliputi pertanian lahan basah, 

pertanian lahan kering, dan hortikultura. Perbedaan mendasar dari 

pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering adalah pertanian lahan 

basah sepanjang tahun dapat ditanami padi karena adanya cukup air.  

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan dalam 2 (dua) 

kelompok yakni perkebunan tanaman tahunan seperti: tebu, tembakau, 
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kapas, serat karung dan wijen dan perkebunan tanaman semusim antara 

lain berupa: kelapa, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, cabe jamu, kapok 

randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, siwalan, serat nanas dsb. 

Pada dasarnya rencana pengembangan kawasan perikanan berupa 

kawasan minapolitan lebih dititikberatkan pada perikanan tangkap, 

perikanan budi daya serta pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. 

Pengembangan kawasan perikanan tangkap didukung oleh pengembangan 

pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur, 

pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, 

dan Prigi di Kabupaten Trenggalek.  

Kawasan peternakan secara khusus diperuntukan bagi kegiatan 

peternakan melalui pengembangan sentra ternak dalam skala besar 

maupun kecil dan sentra peternakan unggas dan lainnya. Pengembangan 

ternak ini akan lebih memiliki nilai tambah melalui pengembangan 

agrobisnis peternakan. 

Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Provinsi Jawa 

Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral (Kabupaten 

Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Trenggalek dan 

Kabupaten Tulungagung) yang menghasilkan Pasir Besi, Emas dan 

Pertambangan minyak dan gas bumi (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten 

Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten 

Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten 

Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten 
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Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya) dan kawasan potensi 

daerah panas bumi berada pada wilayah yang berdekatan dengan gunung 

berapi aktif. 

Kawasan yang diperuntukankan untuk pariwisata di Provinsi Jawa 

Timur terdiri dari Wisata Alam meliputi Air Terjun, Pantai, Goa, Danau, 

Gunung, Telaga, dan Taman Nasional. Wisata Budaya meliputi Candi, 

Makam, Peninggalan Budaya, dan Museum. Wisata Buatan meliputi 

Bendungan, Taman Safari, Kebun Binatang, dan Kebun Raya. 

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur meliputi 

kawasan industri, kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, 

dan sentra industri. Area industrialisasi di Jawa Timur masih terbuka bagi 

investor, kondisi tersebut ditunjukan dengan adanya kawasan industri yang 

masih berkembang di wilayah pantura dan wilayah selatan Jawa Timur. 

5.1.3. Kondisi demografi dan luas wilayah 

Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 propinsi di Pulau 

Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah 

Jawa Barat. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 47.995 km2 

terbagi dalam 29 Kabupaten dan 9 Kotamadya. Kabupaten/Kota tersebut 

terdiri dari 664 Kecamatan meliputi 2.827 wilayah perkotaan dan 5.672 

wilayah pedesaan. Jumlah penduduk Jawa Timur sampai dengan tahun 

2014 sebanyak  38.610.202 jiwa dengan kepadatan mencapai  804 jiwa/ 

km2.  
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Tabel 5.1 
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Jawa Timur 

menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2014 
 

No Kabupaten/Kota  Luas 
Wilayah  

JUMLAH PENDUDUK 
2011 2012 2013 2014 

1 Kota Mojokerto 20 Km2  121,517 122,594 123,806 124,719 
2 Kota Blitar 33 Km2  133,492 134,723 135,702 136,903 
3 Kota Madiun 34 Km2  172,073 172,886 174,114 174,373 
4 Kota Pasuruan 38 Km2  188,414 190,191 192,285 193,329 
5 Kota Batu 202 Km2  192,813 194,700 196,189 198,608 
6 Kota Probolinggo 54 Km2  220,102 222,292 223,881 226,777 
7 Kota Kediri 69 Km2  271,511 273,695 276,619 278,072 
8 Pacitan 1,419 Km2  543,904 545,905 547,917 549,481 
9 Magetan 706 Km2  622,902 624,373 625,703 626,614 
10 Situbondo 1,651 Km2  653,609 657,874 660,702 666,013 
11 Madiun 1,119 Km2  666,305 669,088 671,883 673,988 
12 Trenggalek 1,245 Km2  678,792 681,706 683,791 686,781 
13 Bondowoso 1,571 Km2  743,369 748,127 752,791 756,989 
14 Ngawi 1,393 Km2  820,880 822,605 824,587 827,829 
15 Pamekasan 796 Km2  808,114 817,690 827,407 836,224 
16 Kota Malang 110 Km2  828,491 834,527 840,803 845,973 
17 Ponorogo 1,414 Km2  859,302 861,806 863,890 865,809 
18 Sampang 1,234 Km2  892,301 903,613 913,499 925,911 
19 Bangkalan 1,303 Km2  918,813 928,024 937,497 945,821 
20 Tulungagung 1,151 Km2  998,707 1,004,711 1,009,411 1,015,974 
21 Lumajang 1,804 Km2  1,013,403 1,017,900 1,023,818 1,026,378 
22 Nganjuk 1,284 Km2  1,024,105 1,028,914 1,033,597 1,037,723 
23 Sumenep 2,085 Km2  1,050,678 1,056,415 1,061,211 1,067,202 
24 Mojokerto 974 Km2  1,039,299 1,049,886 1,057,808 1,070,486 
25 Probolinggo 1,707 Km2  1,107,923 1,116,390 1,123,204 1,132,690 
26 Blitar 1,753 Km2  1,124,775 1,130,423 1,136,701 1,140,793 
27 Tuban 1,978 Km2  1,127,884 1,134,584 1,141,497 1,147,097 
28 Lamongan 1,759 Km2  1,182,808 1,184,581 1,186,382 1,187,084 
29 Bojonegoro 2,316 Km2  1,217,775 1,223,079 1,227,704 1,232,386 
30 Jombang 1,114 Km2  1,212,881 1,220,404 1,230,881 1,234,501 
31 Gresik 1,238 Km2  1,196,516 1,211,686 1,227,101 1,241,613 
32 Kediri 1,522 Km2  1,512,610 1,521,895 1,530,504 1,538,929 
33 Pasuruan 1,486 Km2  1,530,287 1,543,723 1,556,711 1,569,507 
34 Banyuwangi 3,591 Km2  1,567,084 1,574,528 1,582,586 1,588,082 
35 Sidoarjo 719 Km2  1,983,271 2,016,974 2,048,986 2,083,924 
36 Jember 3,316 Km2  2,353,025 2,367,482 2,381,400 2,394,608 
37 Malang 3,456 Km2  2,471,990 2,490,878 2,508,698 2,527,087 
38 Kota Surabaya 331 Km2  2,788,932 2,805,718 2,821,929 2,833,924 
  Jawa Timur  47,995 Km2  37,840,657 38,106,590 38,363,195 38,610,202 

Sumber: Jawa Timur Dalam Angka, diolah 

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Banyuwangi 

memiliki wilayah paling luas, yaitu  3.591 Km2 (7.48 persen dari wilayah 
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Jawa Timur) Sedangkan kabupaten dengan luas wilayah terkecil adalah 

Kabupaten Magetan dengan luas wilayah 706 Km2 (1.47 persen dari 

wilayah Jawa Timur). Sementara itu untuk wilayah Kotamadya, wilayah 

Kota Surabaya sebagai kota terluas dengan 331 Km2 (0.68 persen dari 

wilayah Jawa Timur dan Kota Mojokerto menjadi kotamadya dengan 

wilayah terkecil, yaitu 20 Km2 (0.042 persen dari wilayah Jawa Timur). 

Terkait masalah kependudukan, berdasarkan proyeksi BPS pada 

tahun 2014, kabupaten yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah 

Kabupaten Pacitan dengan jumlah penduduk 549.481 jiwa (1,42 persen 

dari penduduk Jawa Timur), sedangkan kabupaten yang memiliki jumlah 

penduduk paling besar adalah Kabupaten Malang dengan penduduk 

2.527.087 jiwa (6.54 persen dari penduduk Jawa Timur). Sementara untuk 

wilayah kotamadya, Kota Surabaya menempati posisi teratas dengan 

jumlah penduduk mencapai 2.833.924 jiwa (7.33% dari penduduk Jawa 

Timur) dan kotamadya dengan jumlah penduduk paling sedikit ditempati 

oleh Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk 124.719 jiwa ( 0.32% dari 

penduduk Jawa Timur). 

5..2. Perkembangan Belanja Modal, Investasi Swasta, Pembangunan 

Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

5.2.1. Perkembangan Belanja Modal kabupaten/kota di Jawa Timur 

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk Belanja modal adalah 

bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yakni suatu kebijakan 

pemerintah untuk mengelola jalannya perekonomian dengan cara 
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menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap 

tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBD. Tujuan dari adanya 

kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan harga, meningkatkan 

output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.  

Belanja modal pemerintah merupakan investasi pemerintah dalam 

bentuk penyediaan barang-barang publik yang dibutuhkan masyarakat 

seperti jalan, jembatan, waduk, sekolah dan sebagaianya. Pengadaan 

proyek ini berimbas pada permintaan akan barang-barang modal maupun 

barang jadi. Secara teoritis efek pengeluaran pemerintah jika dihubungkan 

dengan konsep budget line dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
 

   Barang lain A 
 
 
 
 
 
 

                                               B              C 
     Sumber: (Sukirno, 2000) 

Gambar 5.1  
Perubahan Budget Line karena Adanya Pengeluaran Pemerintah 

 
Semula dengan anggaran tertentu area konsumsi berada pada 

pilihan yang dibatasi oleh garis anggaran AB. Adanya belanja modal 

pemerintah untuk barang sosial, misalnya pembangunan jembatan 

membuat garis anggaran bergeser ke kanan yakni garis AC. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa belanja modal pemerintah dapat memperluas 

pilihan manusia.  
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Tabel 5.2 
Realisasi Rasio Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

Tahun 2011-2014                    
Keterangan 2011 2012 2013 2014 Rata-rata 

Prov. Jawa Timur 13.45 9.63 9.28 9.50 10.46 
Kab. Ponorogo 12.06 15.31 7.94 10.89 11.55 
Kota Pasuruan 17.58 13.86 10.39 13.74 13.89 
Kab. Probolinggo 20.28 20.15 15.89 14.38 17.68 
Kab. Magetan 16.05 12.93 11.53 14.45 13.74 
Kota Kediri 14.63 22.50 23.24 15.67 19.01 
Kab. Nganjuk 10.11 13.66 16.41 15.99 14.04 
Kab. Tulungagung 10.64 13.92 9.49 16.04 12.52 
Kab. Ngawi 14.44 10.46 13.98 16.06 13.74 
Kab. Lumajang 11.31 12.39 13.18 16.08 13.24 
Kab. Pacitan 16.60 15.96 12.81 16.67 15.51 
Kab. Pasuruan 11.11 15.26 14.58 16.78 14.43 
Kota Mojokerto 12.28 14.31 14.14 17.10 14.46 
Kab. Sumenep 11.93 15.22 15.57 17.28 15.00 
Kab. Pamekasan 17.44 18.16 12.53 17.41 16.38 
Kab. Kediri 17.02 20.34 18.39 17.80 18.39 
Kab. Madiun 13.85 18.38 16.27 18.24 16.68 
Kab. Malang 15.25 21.03 18.79 18.24 18.33 
Kab. Lamongan 14.80 18.42 14.96 18.49 16.67 
Kota Batu 24.40 17.55 18.02 19.17 19.79 
Kota Madiun 18.16 21.42 23.77 19.87 20.81 
Kab. Jember 11.77 17.86 20.39 19.94 17.49 
Kab. Trenggalek 13.49 12.94 17.80 20.57 16.20 
Kab. Jombang 6.30 14.98 13.92 20.81 14.00 
Kab. Bondowoso 17.86 19.61 19.83 21.17 19.62 
Kab. Bangkalan 26.12 22.65 20.67 21.22 22.67 
Kab. Tuban 19.90 18.68 18.98 21.46 19.76 
Kab. Mojokerto 14.92 16.17 16.17 21.52 17.19 
Kab. Blitar 13.86 16.37 20.28 22.00 18.13 
Kab. Bojonegoro 9.21 14.63 15.52 22.26 15.41 
Kota Surabaya 14.47 15.04 28.25 22.29 20.01 
Kota Malang 15.28 21.84 13.24 22.40 18.19 
Kota Blitar 30.94 22.50 14.29 23.61 22.83 
Kab. Gresik 10.04 10.99 22.02 24.11 16.79 
Kab. Sidoarjo 11.60 18.91 20.52 24.22 18.81 
Kab. Banyuwangi 17.38 21.15 21.46 24.33 21.08 
Kota Probolinggo 18.49 21.24 25.36 24.61 22.42 
Kab. Situbondo 14.40 16.80 23.00 24.90 19.77 
Kab. Sampang 21.22 22.69 23.53 28.59 24.01 

Sumber: DJPK, data diolah 
 

Dari Tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa 5 wilayah dengan rata-

rata rasio belanja modal pemerintah daerah tertinggi di Jawa Timur 

ditempati oleh Kabupaten Sampang dengan porsi sebesar 24,01 persen, 

disusul secara berturut-turut Kota Blitar (22,83 persen), Bangkalan (22,67 

persen), Kabupaten Probolinggo (22,42 persen) dan Banyuwangi (21,08 
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persen). Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur porsi belanja 

modalnya hanya sebesar 10,46 persen dan merupakan porsi belanja 

terkecil untuk seluruh wilayah Jawa Timur. 

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk dapat 

meningkatkan pembangunannya sendiri sehingga pemerintah daerah 

seoptimal mungkin harus dapat meningkatkan penerimaan daerahnya. 

Wilayah perkotaan seperti Kota Blitar, Kota Probolinggo dan Kota 

Surabaya memiliki sumber daya alam (SDA) yang tidak begitu banyak, 

namun daerah-daerah tersebut memiliki sumber daya manusia yang besar. 

Sehingga tetap memiliki pendanaan yang besar, terutama dari pajak. Hal 

tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah kota dengan seoptimal mungkin 

pada kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan pajak dalam tahap yang 

wajar diiringi dengan peningkatan mutu dan kualitas masyarakatnya.  

5.2.2. Perkembangan Investasi Swasta kabupaten/kota di Jawa Timur 

Investasi memiliki fungsi yang sangat strategis dalam 

meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Investasi memiliki efek 

multiplier dalam mendorong pendapatan dan output daerah. Dengan 

adanya investasi, maka kesempatan masyarakat lokal untuk menjadi 

tenaga kerja kian terbuka, pendapatan masyarakat akan meningkat, 

penggunaan sumber daya akan lebih ditingkatkan dan pembangunan 

ekonomi akan terangkat. 
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pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan mempublikasikan potensi 

yang tersedia di wilayah tersebut untuk menarik minat para investor.  

Fluktuasi investasi nampak dari perubahan yang sangat mencolok 

setiap tahun, seperti terlihat pada gambar 5.2 dimana Kabupaten Ponorogo, 

Bondowoso dan Magetan serta Kota Mojokerto dan Kota Madiun baru ada 

investasi masuk pada tahun 2013. Sementara pada Kabupaten Pacitan, 

Kab. Trenggalek dan Kab. Kediri untuk tahun 2013 tidak ada investasi 

yang masuk. 

Konstribusi investasi di Jawa Timur masih terkonsentrasi 

dibeberapa daerah saja, seperti Kota Surabaya, Kab. Gresik,  Kab. 

Pasuruan, Kab. Sidoarjo. Kab. Mojokerto dan Kab. Malang. Tingginya  

investasi diwilayah tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi 

infrastruktur (jalan, listrik, pelabuhan,dll) yang lebih baik. 

5.2.3. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Timur 

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan 

pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan 

dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). 

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan 

sebagainya. 
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Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting  

dalam kegiatan pembangunan, karena manusia merupakan penggerak dan 

pelaksana pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas 

serta memiliki keinginan untuk berusaha merupakan modal utama bagi 

terciptanya pembangunan yang aktif terhadap perekonomian.  

Secara umum, pembangunan manusia Jawa Timur terus mengalami 

kemajuan selama periode 2011 hingga 2013. IPM Jawa Timur meningkat 

dari 72,18 pada tahun 2011 menjadi 73,83 pada tahun 2013. Selama 

periode tersebut, IPM Jawa Timur rata-rata tumbuh sebesar 0,94 persen. 

 
Sumber: BPS Jawa Timur, data diolah 

Gambar 5.4 
Indeks Pembangunan Manusia  
Jawa Timur Tahun 2011-2013 

 
 

Selama periode 2011 hingga 2013 seluruh kabupaten/kota 

mengalami peningkatan IPM. Tahun 2013 pencapaian indeks 

pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota cukup bervariasi yaitu 
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berkisar dari yang terendah 62,39 (Kabupaten Sampang) hingga yang 

paling tinggi 78,97 (Kota Surabaya).  

Pada tahun 2013 terdapat 17 daerah dengan nilai IPM lebih tinggi 

dari nilai IPM Jawa Timur yaitu secara berurutan dapat disebutkan Kab. 

Magetan, Kab. Trenggalek, Kab. Jombang, Kab. Tulungagung, Kota 

Pasuruan, Kab. Blitar, Kab. Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Batu, 

Kab. Gresik, Kota Kediri, Kab. Sidoarjo, Kota Madiun, Kota Mojokerto, 

Kota Blitar, Kota Malang dan Kota Surabaya. Hal lain yang dapat dilihat 

adalah angka IPM untuk kota cenderung lebih tinggi dibandingkan 

kabupaten. Hal ini dapat dipahami karena fasilitas publik yang dimiliki 

wilayah kota seperti fasilitas fisik, pendidikan dan fasilitas kesehatan jauh 

lebih lengkap dibandingkan yang ada diwilayah kabupaten. 

Terkait tingkat pertumbuhannya, pada tahun 2013 terdapat 9 daerah 

yang pertumbuhan pembangunan manusianya lebih tinggi dari Jawa Timur 

(0,97 persen), yaitu Ponorogo (0,97%), Pamekasan (0,99 persen), Sidoarjo 

(1,02%), Situbondo (1,03%), Lamongan (1,07%), Mojokerto (1,13%), 

Sampang (1,17 persen), Tuban (1,25%) dan Probolinggo (1,30%).  

5.2.4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Jawa 

Timur 

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah 

laju pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi dapat dikatakan meningkat 

Jika laju pertumbuhan ekonominya meningkat dan demikian juga 

sebaliknya. Laju pertumbuhan ekonomi  diperlukan untuk evaluasi dan 
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perencanaan pembangunan yang nantinya menjadi rujukan pemerintah 

untuk mengambil kebijakan dalam menyikapi kondisi tersebut.   

Tabel 5.2 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur 

Tahun 2010-2013 
No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 Rata-rata 

1  Sampang 5.34 6.04 6.12 5.74 5.81 
2  Ponorogo 5.78 6.21 6.52 5.67 6.05 
3  Bangkalan 5.44 6.12 6.50 6.32 6.10 
4  Bondowoso 5.64 6.20 6.45 6.27 6.14 
5  Pamekasan 5.75 6.21 6.32 6.28 6.14 
6  Sumenep 5.64 6.24 6.33 6.44 6.16 
7  Blitar 6.08 6.33 6.35 6.18 6.24 
8  Kota Pasuruan 5.66 6.29 6.46 6.54 6.24 
9  Magetan 5.79 6.16 6.39 6.67 6.25 

10  Lumajang 5.92 6.26 6.43 6.51 6.28 
11  Madiun 5.92 6.41 6.43 6.37 6.28 
12  Trenggalek 6.11 6.46 6.62 6.21 6.35 
13  Situbondo 5.75 6.31 6.54 6.87 6.37 
14  Probolinggo 6.19 6.23 6.55 6.58 6.39 
15  Kediri 6.04 6.20 6.98 6.52 6.44 
16  Pacitan 6.53 6.67 6.73 6.02 6.49 
17  Ngawi 6.09 6.14 6.75 6.98 6.49 
18  Nganjuk 6.28 6.42 6.68 6.73 6.53 
19  Kota Blitar 6.32 6.59 6.78 6.57 6.57 
20 Jombang 6.12 6.83 6.97 6.44 6.59 
21  Kota Probolinggo 6.12 6.58 6.89 6.81 6.60 
22  Kota Mojokerto 6.09 6.48 7.08 6.86 6.63 
23  Sidoarjo 5.63 6.90 7.13 7.04 6.68 
24  Tuban 6.22 7.13 6.36 7.03 6.69 
25  Tulungagung 6.48 6.73 6.99 6.63 6.71 
26  Jember 6.05 7.00 7.21 6.90 6.79 
27  Banyuwangi 6.22 7.16 7.21 6.76 6.84 
28  Pasuruan 6.14 7.02 7.23 6.97 6.84 
29  Malang 6.27 7.17 7.44 6.65 6.88 
* Jawa Timur 6.68 7.22 7.27 6.55 6.93 
30  Kota Kediri 5.91 7.93 7.51 6.45 6.95 
31  Mojokerto 6.78 7.03 7.21 6.91 6.98 
32  Lamongan 6.89 7.02 7.13 6.90 6.99 
33  Kota Malang 6.25 7.08 7.57 7.30 7.05 
34  Gresik 6.89 7.39 7.43 7.14 7.21 
35  Kota Surabaya 7.09 7.56 7.62 7.34 7.40 
36  Kota Madiun 6.93 7.18 7.79 8.07 7.49 
37  Bojonegoro 11.84 9.19 5.68 5.30 8.00 
38  Kota Batu 7.52 8.04 8.25 8.20 8.00 

Sumber: BPS Jawa Timur, data diolah 
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Dari Tabel 5.2 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi 

pada tahun 2013 cenderung mengalami penurunan dibandingkan pada 

tahun 2012. Situasi ekonomi yang kurang menguntungkan seperti 

kenaikan inflasi, suku bunga bank yang tinggi, kenaikan Bahan Bakar 

Minyak (BBM), kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan depresiasi rupiah 

terhadap dolar menjadi penyebab turunnya laju pertumbuhan ekonomi 

tersebut. 

 Kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan 

ekonomi lebih tinggi dari Jawa Timur hanya 9 daerah yaitu Kota Kediri, 

Mojokerto, Lamongan, Kota Malang, Gresik, Kota Surabaya, Kota 

Madiun, Bojonegoro dan Kota Batu.  Semenatar 29 daerah lainnya 

memiliki rata-rata pertumbuhan dibawah Jawa Timur. 

Kabupaten Bojonegoro walaupun memiliki nilai rata-rata 

pertumbuhan tertinggi, namun terjadi tren pertumbuhan negatif dari tahun 

ketahun. Sedangkan Sampang menjadi kabupaten yang memiliki rata-rata 

dan laju pertumbuhannnya paling kecil di Jawa Timur. 

5..3. Uji Structural Equation Modeling (SEM) 

5.3.1. Uji Model  Tahap Awal 

Berdasarkan cara penentuan nilai dalam model, maka variabel 

pengujian model pertama ini dikelompokkan menjadi variabel eksogen dan 

variabel endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang nilainya 

ditentukan di luar model, sedangkan Variabel endogen adalah variabel 

yang nilainya ditentukan melalui persamaan atau dari model hubungan 
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yang dibentuk. Termasuk dalam kategori kelompok variabel eksogen 

adalah Belanja Modal (BM) dan Investasi Swasta (IS) sedangkan variabel 

endogennya adalah Pertumbuhan Ekonomi (PE). Untuk variabel 

Pembangunan Manusia (PM), disatu sisi sebagai variabel eksogen dari 

pertumbuhan ekonomi dan disisi lain menjadi variabel endogen dari 

belanja modal dan investasi swasta.  

Model dikatakan baik bilamana pengembangan model hipotetik 

secara teoritis didukung oleh data empirik. Hasil analisis SEM pada tahap 

awal secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut: 

 
Sumber: *) Lampiran 

Gambar 5.6 
.Pengukuran  Faktor dan Hasil Uji Model keterkaitan antara  

Belanja Modal (BM), Investasi Swasta (IS), Pembangunan Manusia (PM), 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) pada tahap Awal 
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Hasil uji konstruk model awal yang disajikan pada Gambar 5.5 

diatas dievaluasi berdasarkan  goodness of fit indices, kriteria  model serta 

nilai kritisnya yang memiliki kesesuaian data dapat dilihat pada Tabel 5.3 

sebagai berikut : 

Tabel 5.3 
Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit Indices Overall Model Tahap Awal  
Goodness of Fit 

Measure 
(Cut of Value) Hasil Model Keterangan 

Chi Square (λ2) Diharapkan kecil 6,392 Baik 
Probability (p) ≥ 0,05 0,011 Belum Baik 
RMSEA ≤ 0,08 0,126 Belum Baik 
GFI ≥ 0,90 0,991 Baik 
AGFI ≥ 0,90 0,908 Baik 
CMIN/DF ≤ 2,00 6,392 Belum Baik 
CFI ≥ 0,94 0,861 Belum Baik 
Sumber: *) Lampiran 

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas, maka dapat diketahui bahwa model 

belum layak digunakan untuk analisa penelitian. Dari semua pengukuran 

yang ada, sebagian besar belum memenuhi kriteria seperti nilai 

probability, nilai RMSEA, nilai CMIN/DF dan nilai CFI semuanya masih 

belum baik. Nilai yang sudah memenuhi baru niali Chi Square, nilai GFI 

dan nilai AGFI. Sehingga model ini belum layak digunakan.  

Berdasarkan petunjuk modification indices kemudian dilakukan 

modifikasi untuk memperbaiki model sehingga valid untuk pembuktian 

hipotesis. Modifikasi model diutamakan hanya pada korelasi antar item 

dan atau error dan tidak memodifikasi jalur pengaruh. 
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5.3.2. Uji Model tahap akhir 

Uji model tahap akhir keterkaitan antara Belanja Modal, Investasi 

Swasta, Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara 

lengkap akan disajikan pada lampiran dan secara ringkas disajikan dalam 

gambar 5.6 berikut ini: 

 
Sumber: *) Lampiran 

Gambar 5.6 
Pengukuran  Faktor dan Hasil Uji Model keterkaitan antara Belanja Modal 

(BM), Investasi Swasta (IS), Pembangunan Manusia (PM), 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) pada tahap Akhir 
 
Hasil uji konstruk model akhir yang disajikan pada Gambar 5.6, 

kemudian dilakukan evaluasi berdasarkan  goodness of fit indices. Kriteria  

model dan nilai kritisnya dapat dilihat pada Tabel 5.4 sebagai berikut : 
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Tabel 5.4 
Evaluasi Kriteria Goodness Of Fit Indices Overall Model  Tahap Akhir 

Goodness of Fit 
Measure 

(Cut of Value) Hasil Model Keterangan 

Chi Square (λ2) Diharapkan kecil 1,260 Baik 
Probability (p) ≥ 0,05 0,262 Baik 
RMSEA ≤ 0,08 0,039 Baik 
GFI ≥ 0,90 0,996 Baik 
AGFI ≥ 0,90 0,963 Baik 
CMIN/DF ≤ 2,00 1,260 Baik 
CFI ≥ 0,94 0,995 Baik 
Sumber: *) Lampiran 

Dari evaluasi model  yang diajukan  menunjukkan bahwa  evaluasi  

model  terhadap konstruk secara keseluruhan sudah menghasilkan nilai 

diatas kritis  sehingga dapat dikemukakan bahwa model dapat diterima 

atau sesuai  dengan data,  sehingga dapat dilakukan  uji kesesuaian model  

selanjutnya. 

5.3.3. Uji Normalitas 

Uji Normalitas Data dengan Normalitas Univariate dan Multivariate, yaitu  

menganalisis tingkat normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini.  

Univariate melihat nilai CR pada Skewness diharapkan disekitar ± 2.58. 

Bila ada nilai diluar angka tersebut bisa ditoleransi apabila nilai 

Multivariatenya masih disekitar ± 2.58. Hasil pengujian normalitas data 

dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 5.5 sebagai berikut : 

Tabel 5.5 
Assessment of normality 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
IS 2137.000 3102.000 -.095 -.506 -1.176 -3.130 
BM 354.000 3350.000 .303 1.615 -.404 -1.076 
PM 5912.000 7897.000 -.128 -.683 -.599 -1.593 
PE 397.000 930.000 .376 1.999 .874 2.326 
Multivariate      .266 .250 

Sumber: *) Lampiran 
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Pengujian normalitas multivariate dilakukan dengan melihat nilai 

CR multivariate yang dapat dilihat pada baris paling bawah dari Tabel 5.5. 

Karena nilai CR multivariate lebih kecil dari ±2,58, maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal, baik normalitas 

tunggal maupun normalitas multivariate. Dengan demikian data yang 

digunakan dalam penelitian ini layak untuk dipakai dalam estimasi 

selanjutnya.  

5.3.4. Pengaruh langsung 

Perhitungan koefisien jalur dalam penelitian ini menggunakan 

multiple regresi untuk mengetahui dan menganalisis belanja modal, 

investasi swasta dan pembangunan manusia terhadap pertumbuhan 

ekonomi, maka program yang digunakan adalah program AMOS terhadap 

model persamaan  struktural 4.1 dan 4.2 seperti yang disajikan pada teknik 

analisis. Koefisien jalur terhadap model teoritis dapat disajikan pada Tabel 

5.6 sebagai berikut: 

Tabel 5.6  
Pengaruh langsung Belanja Modal, Investasi Swasta, Pembangunan 

Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota  
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2013 

 

Regresi 
Koefisien 
Regresi 

Standart 
C.R. P Keterangan 

PM <--- BM -.095 -1.283 .199 Tidak Signifikan 
PM <--- IS .281 3.812 *** Signifikan 
PE <--- IS .199 2.831 .005 Signifikan 
PE <--- BM -.077 -1.131 .258 Tidak Signifikan 
PE <--- PM .379 5.381 *** Signifikan 
Sumber: *) Lampiran 
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Berdasarkan Tabel 5.6 maka dapat dibuat persamaan struktrural 

sebagai berikut : 

1. Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta terhadap Pembangunan 

Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.  

Model persamaan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk 

persamaan struktural sebagai berikut:  

PM =  -0.095BM + 0.281IS...........…………………..…………...(5.1)  

Keterangan:  

PM = Pembangunan Manusia 

BM = Belanja Modal Pemerintah 

IS = Investasi Swasta  

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat diketahui bahwa variabel belanja modal 

pemerintah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 

selama tahun 2004 – 2013, hal ini dapat dilihat dari nilai P = 0,199 

(>0,05), sedangkan nilai CR sebesar -1.283 (<-1,98) dan koefisien 

parameternya sebesar -0,095. Koefisien ini menunjukkan bahwa jika 

belanja modal naik 1 persen, maka pembangunan manusia di Jawa 

Timur indeksnya akan turun sebesar 0,095.  

Sedangkan untuk variabel investasi swasta berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembangunan manusia. Hasil uji terhadap 

parameter estimasi antara investasi swasta dengan pembangunan 

manusia menunjukkan hubungan yang positif sebesar  0, 281 dengan 
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nilai P berada dibawah nilai signifikansi 0,05 yaitu dengan 

ditunjukkan tanda (***) sedangkan nilai CR sebesar 3.812. Koefisien 

ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan investasi swasta sebesar 

1 persen akan menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 

0,281. 

2. Pengaruh Belanja Modal, Investasi Swasta dan Pembangunan 

Manausia terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur. 

Model persamaan dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk 

persamaan struktural sebagai berikut:  

PE = -0.077 BM + 0.199 IS + 0,379 PM......…………………….. (5.3)  

Keterangan:  

PE = Pertumbuhan Ekonomi 

BM = Belanja Modal  

IS = Investasi Swasta  

PM = Pembangunan Manusia   

Dari persamaan model tersebut diatas, terdapat satu variable yang 

tidak signifikan yang terlihat dari nilai probabilitas yang lebih besar 

dari nilai p 0.05 (level 5%) yaitu pengaruh Belanja Modal (BM) 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE). Adapun interpretasi dari Tabel 

5.6 dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dengan P = 0,258 (> 0.05) , CR -1.131(< -
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1.98) dan koefisien sebesar -0.077, koefisien ini menunjukkan 

bahwa dengan kenaikan belanja modal sebesar 1 persen maka 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur akan turun sebesar 0,077. 

b. Investasi Swasta mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan  P = 0,005 (< 0.05) dan 

nilai CR 2.831> 1.98) dengan koefisien sebesar 0,199, koefisien ini 

menunjukkan bahwa peningkatan Investasi Swasta sebesar 1 persen 

akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,199 persen. 

c. Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan P = 0,000 (< 0.05), CR 

5.381(> 1.98) dengan koefisien sebesar 0,379, koefisien ini 

menunjukkan bahwa dengan peningkatan Indeks Pembangunan 

Manusia sebesar 1, maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0,379 persen. 

5.3.5. Pengaruh tidak langsung 

Dengan menggunakan program AMOS hasil pengaruh tidak 

langsung (indirect effect) dapat sajikan pada Tabel 5.7 berikut: 

Tabel 5.7  
Pengaruh tidak langsung Belanja Modal, Investasi Swasta, Pembangunan 

Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota  
di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2013 

Pengaruh 
antar 

Variabel 
Mediasi 

Probability 
PM 

Probability 
PE 

Koefisien 
Regresi 
Standar 

Keterangan 

BM    PE PM 0,199 0,258 -0.036 Tidak 
Signifikan 

IS      PE PM *** 0,005 0.106 Signifikan 

Sumber: *) Lampiran 
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Keterangan:  

PE = Pertumbuhan Ekonomi 

BM = Belanja Modal  

IS = Investasi Swasta  

PM = Pembangunan Manusia   

1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks 

Pembangunan Manusia 

Berdasarkan hasil output pada Lampiran 3 yang ditampilkan 

kembali pada Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa Belanja Modal secara tidak 

langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia.   

Nilai beta yang dihasilkan dari pengaruh langsung Belanja Modal 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0,095 dan nilai beta yang 

dihasilkan dari pengaruh tidak langsung Belanja Modal terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia adalah -

0,036, ini artinya bahwa mediasi dari Indeks Pembangunan Manusia 

memperkecil pengaruh negatif Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi. 

2. Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks 

Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

Berdasarkan Lampiran 3 yang ditampilkan kembali pada Tabel 5.7 

dapat diketahui bahwa Investasi Swasta secara tidak langsung berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks 
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Pembangunan Manusia. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan 

program AMOS, nilai beta yang dihasilkan dari pengaruh langsung 

Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,199 dan nilai 

beta yang dihasilkan dari pengaruh tidak langsung Investasi Swasta 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Indeks Pembangunan Manusia 

adalah 0,106.  

Hasil tersebut menandakan bahwa mediasi dari Indeks 

Pembangunan Manusia memperlemah pengaruh Investasi Swasta terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Jadi dalam penelitian ini Investasi Swasta belum 

memerlukan mediasi Pembangunan Manusia dalam meningkatkan 

Pertumbuhan Ekonomi. 

5.3.6. Pengaruh total 

Analisis jalur disamping menunjukkan pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsung juga menunjukkan besaran dari pengaruh total 

dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Hasil olah data mengenai 

perhitungan pengaruh langsung, tidak langsung, dan total variabel 

penelitian ditampilkan pada Tabel 5.8 

Tabel 5.8 
Ringkasan Direct Effects, Indirect Effects, dan Total Effects 

 PM PE Perbandingan Efek 
 DE TE DE IE TE PM PE 
BM -0,095 -0,095 -0,077 -0,036 -0,112 DE = TE DE<TE 
IS 0,281 0,281 0,199 0,106 0,305 DE=TE DE<TE 
PM   0,379  0,379  DE=TE 

 

Tabel 5.8 menunjukkan besarnya pengaruh langsung, tidak 

langsung dan pengaruh total antar variabel. Dari perbandingan pengaruh 
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total dan pengaruh langsung terlihat bahwa ada 3 jalur yang pengaruh 

antar variabelnya memiliki nilai yang sama yaitu pengaruh Belanja Modal 

terhadap Pembangunan Manusia, pengaruh investasi Swasta terhadap 

Pembangunan Manusia dan pengaruh Pembangunan Manusia terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Artinya ketiga jalur ini tidak mempunyai pengaruh 

yang tidak langsung.  

Ada dua jalur yang mempunyai pengaruh total lebih besar dari 

pada pengaruh langsungnya, yaitu pengaruh Belanja Modal terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dan pengaruh Investasi Swasta terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Artinya ada tambahan pengaruh melalui jalur yang 

tidak langsung. 

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat diketahui bahwa ada 4 (empat) jalur 

yang pengaruhnya signifikan dan 3 (tiga) jalur yang tidak signifikan. 

Dengan demikian hipotesis: 

H2 : Investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap 

pembangunan manusia 

H4 : Investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

H5 :  Pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

H7: Investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui Pembangunan manusia 

Terdukung data empiris dan hipotesis diterima.  
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Sedangkan 

H1 :  Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan 

terhadap pembangunan manusia 

H3 : Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

H6 : Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan manusia 

Tidak terdukung data empiris dan hipotesis ditolak. 

5..4. Pembahasan  

5.4.1. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia 

Belanja modal merupakan salah satu kelompok belanja daerah yang 

memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan dan 

kesejahteraan kepada masyarakat. Belanja modal akan memberikan 

multiplier efek bagi perekonomian masyarakat melalui ppembangunan 

jalan, pasar, sekaolah, rumah sakit dan lainnya.  

Berdasarkan uji analisa jalur, didapatkan hasil bahwa belanja 

modal pemerintah daerah selama tahun 2004-2013 tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur. 

Hal ini menunjukkan bahwa bukan  merupakan hal yang mudah 

bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam menjalankan 

kegiatan belanja modalnya. Dibutuhkan pemahaman yang betul mengenai  

ilmu manajemen keuangan daerah, agar permasalahan maupun kendala 
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dalam kegiatan belanja daerah dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat. Sehingga selaku steward, pemerintah belum mampu menjadi 

pelayan yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan kehidupan yang 

layak dan sejahtera. 

Permasalahan yang sering muncul dalam kegiatan belanja modal 

seagaimana diungkapkan oleh Halim (2014) diantaranya adalah intervensi 

dari legislatif yang bernuansa pelanggaran hukum dan kepentingan pribadi 

sehingga kepentingan publik dirugikan. Kelemahan dalam studi kelayakan, 

sehingga realisasi dari belanja modal tersebut tidak dapat dimanfaatkan 

secara maksimal untuk kepentingan publik. Tindak korupsi dalam 

pengadaan belanja modal dan penyerapan anggaran yang selalu 

menumpuk diakhir tahun anggaran. 

Permasalahan-permasalahan untuk memperoleh aset tetap seperti 

tanah, gedung  dan bangunan, peralatan dan mesin, serta aset tak berwujud 

tersebut tentunya tidak akan memberikan multiplier efek bagi  

pembangunan manusia. sehingga pelaksanaan alokasi anggaran belanja 

modal yang akan dilakukan oleh pemerintah selaku steward menjadi 

kurang efektif. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Christy and Adi (2009) tentang hubungan antara belanja 

modal dengan kualitas pembangunan manusia. Menurutnya belanja modal 

berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Kebijakan 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia 
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didasarkan atas pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan 

peserta didik agar tertampung dalam lapangan pekerjaan. Lebih dari itu, 

pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa 

(national character building) seperti kejujuran, kesederhanaan dan 

keteladanan. Sehingga pendidikan merupakan landasan untuk menjadikan 

masyarakat menjadi lebih sejahtera. 

5.4.2. Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pembangunan Manusia 

Berdasarkan hasil selama tahun 2004-2013 investasi swasta 

berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan manusia 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan adanya 

hubungan searah antara investasi dengan pembangunan manusia. 

Investasi merupakan salah satu pendorong untuk mendapatkan 

pendapatan yang akan dimanfaatkan pada masa yang akan datang. 

Investasi disamping meningkatkan output perekonomian juga dapat 

menghasilkan input.  

 Disamping itu, investasi juga mampu menyerap faktor produksi 

baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau  kesempatan kerja baru 

yang akan menyerap tenaga kerja yang berkompeten dan berkualitas, 

dimana hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya daya beli masyarakat.   

Dalam analisa schumpeter, pengusaha merupakan tokoh kunci 

dalam menghasilkan pembangunan  ekonomi. Pengusaha merupakan 

golongan yang terus menerus membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi. 

Kelompok pengusaha berfungsi sebagai produsen yang menghasilkan 
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barang dan jasa untuk dijual di pasar sehingga memperoleh pendapatan 

yang akan digunakan untuk membeli faktor produksi dan seterusnya. 

Sementara masyarakat selaku konsumen membutuhkan barang-barang 

tersebut untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Munculnya beragam 

investasi maka memungkinkan terciptanya barang produk yang beragam 

sehingga akan memberikan banyak pilihan kepada masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Sehingga tampak disini bahwa peran dari investasi swasta 

sangatlah besar pengaruhnya dalam meningkatkan indeks pembangunan 

manusia. Karena aktivitas suatu perusahaan disamping dipengaruhi oleh 

faktor-faktor dari dalam juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar 

perusahaan.  

Kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada 

dukungan stakeholders, sehingga perusahaan butuh strategi agar dapat 

terus eksis diantaranya adalah memberikan pertanggung jawaban terhadap 

masyarakat sekitar perusahaan dalam bentuk komitmen bisnis untuk 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan 

karyawan perusahaan dan komunitas setempat (lokal) serta masyarakat 

secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Rahman 

(2009) 
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5.4.3. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Hasil estimasi jangka pendek pengaruh langsung belanja modal 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa belanja 

modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur 

pada rentan waktu yang sama.  

Hal ini dapat terjadi kemungkinan dikarenakan dalam menghitung 

dampak belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia, peneliti 

langsung menghitung dampak belanja modal pada tahun tertentu dengan 

data pertumbuhan ekonomi pada tahun yang sama. Disamping itu porsi 

belanja modal yang relatif kecil dibandingkan belanja pegawai tentunya 

tidak terlalu memberikan efek yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari upaya suatu wilayah 

untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada 

penduduknya dalam jangka waktu yang panjang. Upaya tersebut 

diwujudkan melalui pengalokasian anggaran modal yang merupakan jenis 

anggaran untuk rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap 

dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat melebihi 1 (satu) tahun 

sehingga proses pengadaan atau kegiatannya cendereng berlangsung lama.  

Pemanfaatan dari realisasi belanja modal tersebut tidak serta merta 

langsung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada saat itu juga. 

Untuk rentang waktu yang berbeda, seperti misalnya pengaruh belanja 

modal pada tahun 2000-2005 terhadap indeks pembangunan manusia 
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tahun 2005-2010 kemungkinan ada pengaruh yang positif terkait hasil 

analisis tersebut. 

Sehinga terkait dengan hasil uji analisis diatas, bukan berarti 

stewards (pemerintah daerah) tidak mengarahkan semua kemampuan dan 

keahliannya dalam mengefektifkan penggunaan belanja modal untuk dapat 

menghasilkan value yang berkualitas. Namun dibutuhkan rentan waktu 

yang tidak singkat untuk dapat merasakan manfaat dari pengaplikasian 

belanja modal tersebut. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Setiyawati and Hamzah (2007) tentang pengaruh belanja pembangunan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja pembangunan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh adanya kebocoran maupun penyimpangan, 

penyelewengan, dan penyalahgunaan dana belanja modal. 

5.4.4. Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2013, 

investasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Ini 

menunjukkan naiknya investasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Investasi merupakan pengeluaran sejumlah dana dari investor atau 

pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi 

yang akan digunakan untuk mengganti atau menambah barang modal 
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sehingga kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang 

tersedia dalam perekonomian menjadi meningkat. Hal ini tentunya akan 

membuka lapangan kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru 

bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap 

peningkatan pendapatan masyarakat. Dimana investasi merupakan unsur 

produksi yang secara aktif menentukan tingkat output sehingga menjadi 

titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa 

depan.  

Investasi disamping mampu meningkatkan produksi dan 

kesempatan kerja juga dapat menghasilkan kemajuan tehnik yang akan 

menunjang tercapainya ekonomi produksi dalam skala luas. Adanya 

akumulasi modal dapat memungkinkan meningkatnya output dari hasil 

efisiensi dan peningkatan produktivitas yang semakin baik sehingga akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis dan penelitian yang 

dilakukan Oleh Sjafii (2012) terkait Pengaruh Investasi Fisik Dan Investasi 

Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 

dengan periode penelitian tahun 1990-2004, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa investasi swasta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi.  

Hasil yang sama juga didapatkan oleh Maharani and Isnowati 

(2014) yang menyimpulkan bahwa variabel investasi swasta di jawa 
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tengah mempunyai pengaruh positif, dimana  naiknya investasi swasta 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di jawa tengah. 

5.4.5. Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil uji terhadap parameter estimasi antara indeks pembangunan 

manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan.  Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada 

kenaikan dari indeks pembangunan manusia maka hal ini akan 

berpengaruh pada peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Gagasan model pembangunan manusia adalah untuk menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati hidup 

yang panjang, sehat dan kreatif. Tujuannya adalah memusatkan perhatian 

utama kepada manusia, sehingga pendekatan pembangunan direflesikan 

sebagai perluasan pilihan atau alternatif bagi manusia.  

Usia yang panjang dan kesehatan yang baik didukung oleh 

kapabilitas yang mumpuni akan meningkatkan kreatifitas manusia dalam 

kegiatan yang produktif. Produktifitas masyarakat yang meningkat akan 

membawa dampak pada meningkatnya barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat. Fenomena tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap 

kehidupan manusia yang semakin tercukupi kebutuhannya dan menambah 

pilihan keinginan maupun kebutuhan manusia untuk hidup lebih baik. 

Kesejahteraan yang memadai tentu dengan sendirinya akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik.  
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Proses pembangunan sudah seharusnya memperdayakan 

masyarakat dengan menyediakan berbagai institusi atau prasarana untuk 

meningkatkan kapabilitas manusia, sehingga mereka mampu untuk 

berkreatifitas yang pada akhirnya akan mendorong laju pembangunan 

ekonomi wilayah. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam 

hipotesis dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brata (2002) 

bahwa terdapat hubungan dua arah antara pembangunan manusia dan 

pembangunan ekonomi regional di indonesia, dimana pembangunan 

manusia yang berkualitas mendukung pembangunan ekonomi. 

Sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, tehnologi, sumber daya alam 

serta kapasitas produksi merupakan salah satu faktor dinamika dalam 

perkembangan ekonomi jangka panjang. 

5.4.6. Pengaruh belanja modal Pemerintah daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi melalui Indeks Pembangunan manusia 

Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa dalam jangka 

pendek tidak terdapat pengaruh antara belanja modal pemerintah daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan manusia. 

Hal ini berarti pemanfaat alokasi belanja modal yang dilakukan oleh 

pemerintah belum efektif memberikan dampak yang baik bagi laju 

pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.  

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya 

adalah faktor ekonomi seperti akumulasi modal atau pembentukan modal 
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yang terbentuk dari naiknya stok modal dalam batas waktu tertentu. 

Pembentukan modal merupakan investasi barang modal yang dapat 

menaikkan stok modal dan pendapatan nasional, jadi pembentukan modal 

merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi.  

Faktor yang kedua adalah faktor non ekonomi seperti faktor 

manusia dan politik, sumber daya manusia merupakan faktor terpenting 

dalam pertumbuhan ekonomi. Semenentara struktur politik yang lemah 

merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi 

Faktor-faktor tersebut jika tidak mampu ditangani dengan baik oleh 

pemerintah selaku steward, maka akan menjadi sebuah permasalahan. 

Permasalahan  yang muncul dalam perencanaan maupun pelaksanaan dari 

belanja modal seperti penambahan proporsi belanja modal pada anggaran 

belanja daerah dan konflik kepentingan yang sering terjadi pada saat 

pembahasan anggaran dengan legislatif, maka akan berakibat pada 

pengalokasian belanja modal  yang tidak tepat, sehingga tidak mampu 

memberikan efek atau pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.   

5.4.7. Pengaruh Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

Indeks Pembangunan manusia. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh tidak langsung investasi 

swasta terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks pembangunan 

manusia adalah signifikan, maka dapat dikatakan bahwa indeks 

pembangunan manusia mampu memediasi pengaruh investasi swasta 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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Investasi akan menghasilkan kemajuan yang menunjang 

tercapainya ekonomi produksi dalam skala luas, sebagaimana diungkapkan 

oleh Harrod Domar bahwa kunci dari pertumbuhan ekonomi adalah 

investasi, sebab investasi dapat meningkatkan pendapatan, baik 

pendapatan dari investor itu sendiri maupun pendapatan dari masyarakat 

yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas 

investasi. Disamping itu investasi juga mampu memperbesar kapasitas 

produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, baik modal 

fisik  maupun modal  manusia. 

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja yang memiliki sumber 

daya tinggi merupakan faktor positif dalam merangsang pertumbuhan 

ekonomi, karena modal manusia yang berkualitas dapat meningkatkan 

kinerja ekonomi suatu wilayah. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6..1. Simpulan 

       Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Belanja modal pemerintah daerah dalam jangka pendek tidak berpengaruh 

terhadap pembangunan manusia. Hal ini berarti pemerintah daerah dalam 

kegiatan belanja modal yang fungsinya untuk melayani dan memenuhi 

kebutuhan publik  masih belum efektif dalam merencanakan dan 

menjalankan kegiatan tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi regional 

stagnan. 

2. Investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap pembangunan 

manusia. Semakin besar nilai investasi maka indeks pembangunan 

manusia  juga akan semakin tinggi. Hal ini berarti investasi swasta mampu 

meningkatkan indeks pembangunan manusia. Investasi mampu 

menghasilkan output yang dibutuhkan mausia untuk memperluas 

pilihannya dalam membangun hidupnya, sehingga manusia memiliki 

kehidupan yang panjang, sehat dan kreatif. 

3. Belanja modal pemerintah daerah dalam jangka pendek tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh manfaat dari 

pengaplikasian belanja modal membutuhkan jangka waktu yang tidak 

singkat. Karakteristik dari anggaran belanja modal adalah anggaran yang 

menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap 
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dan aset lainnya memiliki masa manfaat melebihi 1 (satu) tahun sehingga 

proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya cendereng berlangsung 

lama. Disamping itu porsi belanja modal yang lebih kecil dibandingkan 

porsi belanja pegawai juga belum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas 

masing-masing daerah. 

4. Investasi swasta berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan 

pengalokasian sebagian aktivitas produktif masyarakat dalam  pembuatan 

barang modal seperti mesin, fasilitas angkutan, pabrik dan 

perlengkapannya mampu meningkatkan manfaat produktifnya, sehingga 

sumber daya yang ada pada masyarakat dapat dialihkan untuk 

meningkatkan persediaan barang modal yang dapat dikonsumsi pada masa 

depan. 

5. Pembangunan manusia secara langsung menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan 

dan keinginan masyarakat mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat 

sehingga daya kreatifitasnya naik. Dimana hal tersebut akan berdampak 

pada naiknya pertumbuhan ekonomi dimasyarakat. 

6. Dalam jangka pendek Belanja modal secara tidak langsung tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan 

manusia. Ini berarti ada sesuatuyang salam dalam perencanaan maupun 

pelaksanaan dari kegiatan belanja daerah, sehingga Pemerintah dalam hal 
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ini kepala daerah perlu membuat terobosan dalam menerapkan reformasi 

birokrasi untuk mencegak perilaku koruptif, menyusun anggaran dengan 

tepat dan cermat serta keberanian untuk menolak intervensi apabila ada 

indikasi pelanggaran hukum. 

7. Investasi swasta secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Indeks Pembangunan manusia. 

Hal ini berarti besarnya investasi swasta pada kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Indeks 

Pembangunan manusia. Besarnya pengaruh investasi swasta terhadap 

Indeks Pembangunan manusia ternyata cukup kuat untuk memberi efek 

multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini 

disebabkan oleh sumber daya yang unggul mampu menggunakan faktor 

produksi secara efisien. 

6..2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis  menghadapi beberapa keterbatasan 

yang dapat mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan.adapun 

keterbatasan tersebut diantaranya: 

1. Tidak adanya data belanja modal untuk tahun 2006. 

2. Mulai tahun 2010 keatas, nilai Indeks Pembangunan Manusia 

mengalami perubahan perhitungan . Sehingga nilai IPM yang dipakai 

dalam penelitian ini masih menggunakan data yang lama karena data 

yang diambil mulai tahun 2004. 
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3. Penelitian hanya dilakukan di wilayah Kabupaten/Kota Jawa Timur. 

Padahal karakteristik wilayah di Indonesia sangat beragam, sehingga 

dimungkinkan penelitian untuk wilayah yang lain akan memiliki hasil 

yang berbeda dengan penelitian ini. 

6..3. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, beberapa upaya perlu 

dilakukan untuk menggerakkan pembangunan melalui peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur diantaranya : 

1. Hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa belanja modal dalam 

jangka pendek tidak memiliki pengaruh yang signifikan baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sehingga dibutuhkan peran besar dari kepala daerah untuk lebih 

memahami ilmu manajemen keuangan daerah, agar kegiatan belanja 

modal benar-benar mampu memberikan manfaat kepada publik sesuai 

dengan amanah yang diterimanya dari masyarakat. 

2. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur harus mampu  mengatasi  

permasalahan-permasalahan terkait pengalokasian belanja modal 

sehingga alokasi belanja modal mampu memberikan dampak yang 

positif bagi kesejahteraan masyarakat 

3. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur harus mampu mengalokasikan 

belanja daerah secara proporsional antara belanja rutin yang konsumtif 

dengan belanja pembangunan yang lebih memihak kepentingan publik 
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sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur. 

4. Peranan investasi swasta yang terbukti mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi baik langsung maupun harus dipacu dengan 

peningkatan situasi kondusif berinvestasi, pembuatan peta potensi 

daerah dan pembentukan unit pelayanan terpadu di daerah untuk 

mempermudah pelayanan pembuatan ijin usaha dan investasi.  

5. Meskipun secara kuantitas indeks pembangunan manusia memberi 

kontribusi yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi di Propinsi 

Jawa Timur, seyogyanya disertai dengan upaya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia oleh pemerintah daerah, misalnya dengan 

memperbanyak pendidikan, baik formal maupun non formal dan 

pelayanan kesehatan hingga ditingkat dasar 

6. Untuk penelitian selanjutnya, baiknya penghitungan Indeks 

Pembangunan Manusia menggunakan metode penghitungan yang baru, 

karena memiliki variabel yang lebih terperinci  

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



 
 

viii 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Amaliah, I. (2006). Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 
Dati II di Jawa Barat, 1999-2003. MIMBAR (Jurnal Sosial dan 

Pembangunan), 22(2), 214-234.  
Arsyad, L. (2010). Ekonomi pembangunan, edisi 5. Bagian Penerbitan STIE Ilmu 

Ekonomi YKPN.  
Artaningtyas, W. D., Syari’udin, A., & Maryani, T. (2011). Analisis Indeks 

Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. BULETIN EKONOMI, 

9(1), 51-58.  
BPS. 2015. Laporan Perekonomian Indonesia: Jakarta: BPS. 
Brata, A. G. (2002). Pembangunan Manusia dan Kinerja ekonomi regional di 

Indonesia. Economic Journal of Emerging Markets, 7(2).  
Chariri, A., & Ghazali, I. (2007). Teori Akuntansi Edisi 1. Semarang: Badan 

Penerbit UNDIP.  
Christy, F. A., & Adi, P. H. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, 

Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia. Paper presented at 
the Jurnal National Conference UKWMS. 

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: 
CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of 

Management, 16, 1.  
Ferdinand, A. (2002). Structural equation modeling dalam penelitian manajemen. 

Semarang: BP Undip.  
Freeman, R. E. 2010. Strategic management: A stakeholder approach: Cambridge 

University Press. 
Ghozali, I. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.  
Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan 

dan Pengeluaran Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat, 229-235.  
Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. 
Economics Development Analysis Journal, 2(3).  

Ilegbinosa, I. A., Micheal, A., & Watson, S. I. (2015). Domestic Investment and 
Economic Growth in Nigeria From 1970-2013: An Econometric Analysis. 
Canadian Social Science, 11(6), 70-79.  

Jhingan, M. 2014. Ekonomi pembangunan dan perencanaan (pp. 57): Jakarta: 
Raja Grafindo Persada. 

Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. 
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and 

Entrepreneurship), 8(1), pp. 1-9.  
Kim, S. T. (1997). The role of local public sectors in regional economic growth in 

Korea. Asian Economic Journal, 11(2), 155-168.  
Kuznets, S. S., & Murphy, J. T. 1966. Modern economic growth: Rate, structure, 

and spread (Vol. 2): Yale University Press New Haven. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



ix 
 

 

Maharani, K., & Isnowati, S. (2014). Kajian Investasi, Pengeluaran Pemerintah, 
Tenaga Kerja Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 21(1).  

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta, Januari.  
Mirza, D. S. (2012). Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja 

modal terhadap indeks pembangunan manusia di jawa tengah tahun 2006-
2009. Economics Development Analysis Journal, 1(2).  

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1993). Keuangan negara dalam teori dan 
praktek. Jakarta: Erlangga.  

Nasiru, I. (2012). Government expenditure and economic growth in Nigeria: 
Cointegration analysis and causality testing. Academic Research 

International, 2(3), 718-723.  
Nworji, I. D., Okwu, A. T., Obiwuru, T., & Nworji, L. O. (2012). Effects of 

public expenditure on economic growth in Nigeria: A disaggregated time 
series analysis. International Journal of Management Sciences and 

Business Research, 1(7), 1-15.  
Pascual, M., & Alvarez-García, S. (2006). Government Spending and Economic 

Growth in the European Union Countries: An Empirical Approach. 
Available at SSRN 914104.  

Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewarship dalam Perspektif 
Akuntansi. ETIKA BISNIS DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN.  

Rahman, R. (2009). Corporate social responsibility: Antara teori dan kenyataan.  
Riduwan, & Kuncoro, E. A. (2012). Cara Menggunakan dan Memaknai Path 

Analysis (Analisis Jalur). Bandung: Alfabeta.  
Rudito, B., Budimanta, A., & Prasetijo, A. 2004. Corporate social responsibility: 

jawaban bagi model pembangunan Indonesia masa kini: Indonesia Center 
for Sustainable Development. 

Salih, M. A. R. (2012). The Relationship between Economic Growth and 
Government Expenditure: Evidence from Sudan. International Business 

Research, 5(8), p40.  
Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1996). Makro ekonomi. Jakarta: 

Erlangga.  
Setiyawati, A., & Hamzah, A. (2007). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan 

Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan 
Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan 

Indonesia, 4(2), 211-228.  
Sjafii, A. (2012). Pengaruh investasi fisik dan investasi pembangunan manusia 

terhadap pertumbuhan ekonomi jawa timur 1990-2004. Journal of 

indonesian applied economics, 3(1).  
Sodik, J. (2007). Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: 

Studi Kasus Data Panel di Indonesia. Economic Journal of Emerging 

Markets, 12(1).  
Sodik, J., & Nuryadin, D. (2005). Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional 

(Studi Kasus pada 26 Propinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi. 
Economic Journal of Emerging Markets, 10(2).  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



x 
 

 

Sukirno, S. (2000). Makroekonomi modern: perkembangan pemikiran, dari klasik 
hingga keynesian baru. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 95.  

Sukirno, S. 2006. Pengantar Teori Makroekonomi: PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta. 

Supomo, B., & Indriantoro, N. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan 

Kedua. Penerbit BFEE UGM. Yogyakarta, 89.  
Susanto, A. B., & Rachmawati, L. (2013). Pengaruh Indeks Pembangunan 

Manusia (Ipm) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten 
Lamongan. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), 1(3).  

Swaramarinda, D. R., & Indriani, S. (2011). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan 
Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal 

Econo Sains, 9, 95-105.  
Todaro, M. P., & Smith, S. 2000. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid 1: 

Erlangga, Jakarta. 
Ul Haq, M. 1995. Reflections on human development: Human Development 

Report Office (HDRO), United Nations Development Programme 
(UNDP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



xi 
 

 

Lampiran 1. Data Penelitian 

WILAYAH TAHUN PE BM INV IPM 
Bangkalan 2004 4.73 22.17 0.00 59.49 
Bangkalan 2005 4.67 16.42 0.00 60.24 
Bangkalan 2007 5.00 24.17 28.30 62.97 
Bangkalan 2008 4.92 26.28 0.00 63.40 
Bangkalan 2009 4.96 21.84 27.31 64.00 
Bangkalan 2010 5.44 16.62 0.00 64.51 
Bangkalan 2011 6.12 26.12 21.67 65.01 
Bangkalan 2012 6.50 22.65 28.01 65.69 
Bangkalan 2013 6.32 20.67 30.61 66.19 
Banyuwangi 2004 4.52 11.04 24.18 65.35 
Banyuwangi 2005 5.26 9.29 22.96 66.02 
Banyuwangi 2007 5.80 25.27 24.30 67.24 
Banyuwangi 2008 5.80 17.50 25.49 67.80 
Banyuwangi 2009 6.05 25.60 25.59 68.36 
Banyuwangi 2010 6.22 11.25 24.08 68.89 
Banyuwangi 2011 7.16 17.38 29.81 69.58 
Banyuwangi 2012 7.21 21.15 24.96 70.53 
Banyuwangi 2013 6.76 21.46 28.57 71.02 
Blitar 2004 4.59 6.48 0.00 69.45 
Blitar 2005 5.57 11.82 0.00 70.33 
Blitar 2007 5.64 24.68 0.00 72.28 
Blitar 2008 6.04 28.76 0.00 72.74 
Blitar 2009 5.18 20.36 0.00 73.22 
Blitar 2010 6.08 15.93 0.00 73.67 
Blitar 2011 6.33 13.86 28.04 74.06 
Blitar 2012 6.35 16.37 22.75 74.43 
Blitar 2013 6.18 20.28 23.77 74.92 
Bojonegoro 2004 9.34 17.54 0.00 63.24 
Bojonegoro 2005 8.88 19.52 24.64 63.60 
Bojonegoro 2007 13.01 25.23 22.83 65.50 
Bojonegoro 2008 10.24 30.19 0.00 65.83 
Bojonegoro 2009 10.10 22.84 26.83 66.38 
Bojonegoro 2010 11.84 10.54 24.28 66.92 
Bojonegoro 2011 9.19 9.21 25.05 67.32 
Bojonegoro 2012 5.68 14.63 24.36 67.74 
Bojonegoro 2013 5.30 15.52 27.07 68.32 
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Bondowoso 2004 5.01 8.28 0.00 59.00 
Bondowoso 2005 5.40 8.88 0.00 59.90 
Bondowoso 2007 5.49 17.85 23.01 60.76 
Bondowoso 2008 5.31 14.74 0.00 61.26 
Bondowoso 2009 5.01 15.87 23.38 62.11 
Bondowoso 2010 5.64 14.79 0.00 62.94 
Bondowoso 2011 6.20 17.86 0.00 63.81 
Bondowoso 2012 6.45 19.61 0.00 64.98 
Bondowoso 2013 6.27 19.83 27.52 65.39 
Gresik 2004 6.61 13.36 27.65 70.77 
Gresik 2005 7.88 10.35 28.30 71.64 
Gresik 2007 6.88 12.75 28.59 73.00 
Gresik 2008 6.34 12.19 30.07 73.49 
Gresik 2009 9.30 12.21 29.26 73.98 
Gresik 2010 6.89 7.83 30.67 74.47 
Gresik 2011 7.39 10.04 30.52 75.17 
Gresik 2012 7.43 10.99 31.02 75.97 
Gresik 2013 7.14 22.02 30.80 76.36 
Jember 2004 4.61 16.82 0.00 60.90 
Jember 2005 5.65 13.18 0.00 61.72 
Jember 2007 5.98 22.00 0.00 63.27 
Jember 2008 6.04 21.71 23.50 63.71 
Jember 2009 5.55 16.96 21.37 64.33 
Jember 2010 6.05 9.97 24.65 64.95 
Jember 2011 7.00 11.77 24.45 65.53 
Jember 2012 7.21 17.86 28.13 65.99 
Jember 2013 6.90 20.39 23.92 66.60 
Jombang 2004 5.40 3.54 24.41 68.68 
Jombang 2005 5.49 9.68 24.32 69.43 
Jombang 2007 6.09 15.54 25.82 71.44 
Jombang 2008 5.79 17.13 25.52 71.85 
Jombang 2009 5.28 15.21 25.77 72.33 
Jombang 2010 6.12 8.23 28.73 72.70 
Jombang 2011 6.83 6.30 29.02 73.14 
Jombang 2012 6.97 14.98 28.48 73.86 
Jombang 2013 6.44 13.92 27.95 74.47 
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Kediri 2004 6.36 24.73 0.00 68.15 
Kediri 2005 3.27 11.58 20.80 68.67 
Kediri 2007 5.18 24.95 25.38 70.39 
Kediri 2008 4.49 24.95 25.44 70.85 
Kediri 2009 4.95 24.98 23.53 71.33 
Kediri 2010 6.04 13.52 28.40 71.75 
Kediri 2011 6.20 17.02 22.26 72.28 
Kediri 2012 6.98 20.34 26.08 72.72 
Kediri 2013 6.52 18.39 0.00 73.29 
Kota Batu 2004 6.05 19.94 0.00 69.89 
Kota Batu 2005 7.32 21.53 0.00 71.00 
Kota Batu 2007 6.83 32.65 0.00 72.83 
Kota Batu 2008 6.87 27.81 0.00 73.33 
Kota Batu 2009 6.99 36.19 0.00 73.88 
Kota Batu 2010 7.52 24.34 0.00 74.45 
Kota Batu 2011 8.04 24.40 0.00 74.93 
Kota Batu 2012 8.25 15.04 23.32 75.42 
Kota Batu 2013 8.20 28.25 28.15 76.09 
Kota Blitar 2004 5.83 29.08 0.00 74.61 
Kota Blitar 2005 6.07 17.31 0.00 75.10 
Kota Blitar 2007 6.26 28.25 0.00 75.88 
Kota Blitar 2008 6.29 29.50 0.00 76.60 
Kota Blitar 2009 6.21 28.78 0.00 76.98 
Kota Blitar 2010 6.32 21.95 0.00 77.42 
Kota Blitar 2011 6.59 30.94 0.00 77.89 
Kota Blitar 2012 6.78 17.55 22.82 78.31 
Kota Blitar 2013 6.57 18.02 0.00 78.70 
Kota Kediri 2004 6.01 18.50 0.00 72.68 
Kota Kediri 2005 1.58 12.23 0.00 73.22 
Kota Kediri 2007 4.36 36.45 0.00 74.45 
Kota Kediri 2008 4.66 23.67 0.00 75.11 
Kota Kediri 2009 5.06 27.90 0.00 75.68 
Kota Kediri 2010 5.91 22.17 0.00 76.28 
Kota Kediri 2011 7.93 14.63 0.00 76.79 
Kota Kediri 2012 7.51 22.50 0.00 77.20 
Kota Kediri 2013 6.45 14.29 22.25 77.80 
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Kota Madiun 2004 4.92 29.32 0.00 73.51 
Kota Madiun 2005 5.94 22.44 0.00 73.88 
Kota Madiun 2007 6.25 16.10 0.00 75.42 
Kota Madiun 2008 6.24 18.89 0.00 75.89 
Kota Madiun 2009 6.06 19.08 0.00 76.23 
Kota Madiun 2010 6.93 24.34 0.00 76.61 
Kota Madiun 2011 7.18 18.16 0.00 77.07 
Kota Madiun 2012 7.79 22.50 0.00 77.50 
Kota Madiun 2013 8.07 23.24 22.24 78.17 
Kota Malang 2004 5.96 11.96 0.00 73.19 
Kota Malang 2005 6.67 16.59 0.00 73.85 
Kota Malang 2007 6.10 24.46 0.00 75.72 
Kota Malang 2008 5.93 22.18 0.00 76.19 
Kota Malang 2009 6.21 28.02 0.00 76.69 
Kota Malang 2010 6.25 20.16 0.00 77.20 
Kota Malang 2011 7.08 15.28 0.00 77.76 
Kota Malang 2012 7.57 21.42 22.41 78.43 
Kota Malang 2013 7.30 23.77 24.02 78.78 
Kota Mojokerto 2004 6.18 15.90 0.00 74.22 
Kota Mojokerto 2005 6.08 15.67 0.00 74.64 
Kota Mojokerto 2007 6.39 17.48 0.00 75.66 
Kota Mojokerto 2008 5.27 19.20 0.00 76.11 
Kota Mojokerto 2009 5.14 30.09 0.00 76.43 
Kota Mojokerto 2010 6.09 21.80 0.00 77.02 
Kota Mojokerto 2011 6.48 12.28 0.00 77.50 
Kota Mojokerto 2012 7.08 21.84 0.00 78.01 
Kota Mojokerto 2013 6.86 13.24 25.62 78.66 
Kota Pasuruan 2004 5.75 21.55 0.00 70.77 
Kota Pasuruan 2005 6.15 17.69 0.00 71.44 
Kota Pasuruan 2007 6.49 31.41 0.00 72.20 
Kota Pasuruan 2008 5.47 20.82 0.00 72.60 
Kota Pasuruan 2009 5.03 27.74 0.00 73.01 
Kota Pasuruan 2010 5.66 17.43 0.00 73.45 
Kota Pasuruan 2011 6.29 17.58 0.00 73.89 
Kota Pasuruan 2012 6.46 14.31 25.18 74.33 
Kota Pasuruan 2013 6.54 14.14 24.54 74.75 
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Kota Probolinggo 2004 5.82 12.84 0.00 70.52 
Kota Probolinggo 2005 6.27 15.14 0.00 71.31 
Kota Probolinggo 2007 6.49 31.41 0.00 72.76 
Kota Probolinggo 2008 6.02 24.46 0.00 73.29 
Kota Probolinggo 2009 5.35 29.30 0.00 73.73 
Kota Probolinggo 2010 6.12 21.12 0.00 74.33 
Kota Probolinggo 2011 6.58 18.49 0.00 74.85 
Kota Probolinggo 2012 6.89 13.86 0.00 75.44 
Kota Probolinggo 2013 6.81 10.39 25.04 75.94 
Kota Surabaya 2004 6.80 15.23 27.47 73.88 
Kota Surabaya 2005 7.35 15.55 29.03 74.60 
Kota Surabaya 2007 6.74 15.98 27.79 75.87 
Kota Surabaya 2008 6.23 23.50 28.51 76.36 
Kota Surabaya 2009 5.53 36.55 29.03 76.82 
Kota Surabaya 2010 7.09 28.46 30.11 77.28 
Kota Surabaya 2011 7.56 14.47 29.33 77.85 
Kota Surabaya 2012 7.62 21.24 29.04 78.33 
Kota Surabaya 2013 7.34 25.36 29.57 78.97 
Lamongan 2004 4.84 12.26 22.39 66.59 
Lamongan 2005 5.81 9.32 0.00 66.86 
Lamongan 2007 5.94 20.73 29.71 67.88 
Lamongan 2008 6.22 22.29 24.54 68.33 
Lamongan 2009 6.31 21.05 23.69 69.03 
Lamongan 2010 6.89 10.19 27.05 69.63 
Lamongan 2011 7.02 14.80 29.01 70.52 
Lamongan 2012 7.13 18.42 28.23 71.05 
Lamongan 2013 6.90 14.96 28.32 71.81 
Lumajang 2004 5.14 9.55 0.00 64.02 
Lumajang 2005 5.18 13.63 0.00 64.50 
Lumajang 2007 5.16 24.67 28.00 66.20 
Lumajang 2008 5.43 19.83 0.00 66.65 
Lumajang 2009 5.46 11.09 22.53 67.26 
Lumajang 2010 5.92 8.97 22.94 67.82 
Lumajang 2011 6.26 11.31 23.26 68.55 
Lumajang 2012 6.43 12.39 26.34 69.00 
Lumajang 2013 6.51 13.18 28.62 69.50 
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Madiun 2004 3.84 10.09 0.00 66.33 
Madiun 2005 4.53 13.63 0.00 66.90 
Madiun 2007 5.01 21.54 24.23 68.24 
Madiun 2008 5.27 17.98 0.00 68.63 
Madiun 2009 5.08 19.52 28.52 69.28 
Madiun 2010 5.92 12.81 25.07 70.18 
Madiun 2011 6.41 13.85 22.62 70.50 
Madiun 2012 6.43 18.38 0.00 70.88 
Madiun 2013 6.37 16.27 23.51 71.46 
Magetan 2004 4.13 13.13 0.00 69.78 
Magetan 2005 4.85 14.37 0.00 69.91 
Magetan 2007 5.19 23.42 0.00 71.20 
Magetan 2008 5.17 17.25 0.00 71.79 
Magetan 2009 5.36 19.03 0.00 72.32 
Magetan 2010 5.79 8.73 0.00 72.72 
Magetan 2011 6.16 16.05 0.00 73.17 
Magetan 2012 6.39 12.93 0.00 73.85 
Magetan 2013 6.67 11.53 25.19 74.34 
Malang 2004 5.64 9.37 25.06 66.44 
Malang 2005 5.05 6.63 25.71 66.92 
Malang 2007 6.06 33.50 26.37 69.07 
Malang 2008 5.75 24.80 25.95 69.55 
Malang 2009 5.25 20.38 30.43 70.09 
Malang 2010 6.27 16.35 27.66 70.54 
Malang 2011 7.17 15.25 26.70 71.17 
Malang 2012 7.44 21.03 27.47 71.94 
Malang 2013 6.65 18.79 28.94 72.34 
Mojokerto 2004 5.68 8.46 27.14 69.54 
Mojokerto 2005 6.93 6.93 26.80 70.26 
Mojokerto 2007 5.44 20.43 25.96 71.99 
Mojokerto 2008 5.88 25.08 27.61 72.51 
Mojokerto 2009 5.21 16.80 27.08 72.93 
Mojokerto 2010  6,78  8.36 28.58 73.39 
Mojokerto 2011 7,03  14.92 28.92 73.89 
Mojokerto 2012 7,21 16.17 29.02 74.42 
Mojokerto 2013 6.91 16.17 29.50 75.26 
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Nganjuk 2004 5.65 6.29 0.00 67.16 
Nganjuk 2005 5.64 17.62 0.00 67.51 
Nganjuk 2007 6.09 27.52 25.92 69.25 
Nganjuk 2008 5.99 20.64 0.00 69.73 
Nganjuk 2009 6.03 22.85 0.00 70.27 
Nganjuk 2010 6.28 8.03 26.99 70.76 
Nganjuk 2011 6.42 10.11 27.00 71.48 
Nganjuk 2012 6.68 13.66 0.00 71.96 
Nganjuk 2013 6.73 16.41 26.52 72.49 
Ngawi 2004 4.40 4.29 0.00 64.39 
Ngawi 2005 4.82 5.03 0.00 65.15 
Ngawi 2007 5.16 15.27 23.01 67.52 
Ngawi 2008 5.52 20.41 0.00 68.02 
Ngawi 2009 5.65 12.68 27.84 68.41 
Ngawi 2010 6.09 5.88 0.00 68.82 
Ngawi 2011 6.14 14.44 0.00 69.73 
Ngawi 2012 6.75 10.46 28.48 70.20 
Ngawi 2013 6.98 13.98 0.00 70.86 
Pacitan 2004 3.94 22.10 0.00 67.59 
Pacitan 2005 3.97 7.16 24.20 68.09 
Pacitan 2007 5.07 22.19 23.52 70.48 
Pacitan 2008 5.57 21.99 24.33 70.91 
Pacitan 2009 6.07 16.23 0.00 71.45 
Pacitan 2010 6.53 10.64 21.55 72.07 
Pacitan 2011 6.67 16.60 23.62 72.48 
Pacitan 2012 6.73 15.96 22.11 72.88 
Pacitan 2013 6.02 12.81 0.00 73.36 
Pamekasan 2004 4.27 16.10 0.00 61.18 
Pamekasan 2005 4.99 14.34 0.00 61.78 
Pamekasan 2007 4.71 23.48 0.00 62.49 
Pamekasan 2008 5.53 20.68 23.15 63.13 
Pamekasan 2009 5.19 20.50 0.00 63.81 
Pamekasan 2010 5.75 13.44 22.43 64.60 
Pamekasan 2011 6.21 17.44 0.00 65.48 
Pamekasan 2012 6.32 18.16 0.00 66.51 
Pamekasan 2013 6.28 12.53 0.00 67.17 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



xviii 
 

 

Pasuruan 2004 5.60 13.45 28.28 63.68 
Pasuruan 2005 6.32 9.05 27.56 64.17 
Pasuruan 2007 6.35 14.69 28.31 65.52 
Pasuruan 2008 5.89 19.24 28.57 66.02 
Pasuruan 2009 5.31 19.45 28.39 66.84 
Pasuruan 2010 6.14 11.43 28.68 67.61 
Pasuruan 2011 7.02 11.11 28.97 68.24 
Pasuruan 2012 7.23 15.26 30.04 69.17 
Pasuruan 2013 6.97 14.58 30.88 69.77 
Ponorogo 2004 4.51 8.81 0.00 65.65 
Ponorogo 2005 4.55 7.77 0.00 66.45 
Ponorogo 2007 5.91 17.84 0.00 68.55 
Ponorogo 2008 5.63 22.09 0.00 69.07 
Ponorogo 2009 5.01 18.60 23.55 69.75 
Ponorogo 2010 5.78 10.80 0.00 70.29 
Ponorogo 2011 6.21 12.06 0.00 71.15 
Ponorogo 2012 6.52 15.31 0.00 71.91 
Ponorogo 2013 5.67 7.94 24.42 72.61 
Probolinggo 2004 5.03 13.73 23.71 59.12 
Probolinggo 2005 4.75 14.11 26.37 59.75 
Probolinggo 2007 5.89 24.96 0.00 60.97 
Probolinggo 2008 5.78 24.46 30.06 61.44 
Probolinggo 2009 5.72 22.86 25.39 62.13 
Probolinggo 2010 6.19 11.61 0.00 62.99 
Probolinggo 2011 6.23 20.28 23.98 63.84 
Probolinggo 2012 6.55 20.15 25.48 64.35 
Probolinggo 2013 6.58 15.89 29.04 65.19 
Sampang 2004 4.12 20.24 0.00 54.16 
Sampang 2005 3.84 25.76 0.00 54.98 
Sampang 2007 4.21 32.88 0.00 56.99 
Sampang 2008 4.58 33.17 0.00 57.66 
Sampang 2009 4.64 34.12 23.55 58.68 
Sampang 2010 5.34 25.99 0.00 59.70 
Sampang 2011 6.04 21.22 22.01 60.78 
Sampang 2012 6.12 22.69 26.34 61.67 
Sampang 2013 5.74 23.53 27.95 62.39 
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Sidoarjo 2004 6.15 14.34 27.49 73.32 
Sidoarjo 2005 6.59 20.36 27.81 73.98 
Sidoarjo 2007 5.73 26.34 29.20 74.87 
Sidoarjo 2008 4.83 21.87 29.22 75.35 
Sidoarjo 2009 4.91 18.28 28.21 75.88 
Sidoarjo 2010 5.63 11.11 29.96 76.35 
Sidoarjo 2011 6.90 11.60 30.03 76.90 
Sidoarjo 2012 7.13 18.91 28.56 77.36 
Sidoarjo 2013 7.04 20.52 30.97 78.15 
Situbondo 2004 4.97 9.63 23.61 59.94 
Situbondo 2005 5.53 7.23 22.33 60.23 
Situbondo 2007 5.40 26.52 0.00 62.64 
Situbondo 2008 5.11 23.61 21.57 63.06 
Situbondo 2009 5.15 19.54 23.14 63.69 
Situbondo 2010 5.75 12.46 0.00 64.26 
Situbondo 2011 6.31 14.40 0.00 64.67 
Situbondo 2012 6.54 16.80 0.00 65.06 
Situbondo 2013 6.87 23.00 0.00 65.73 
Sumenep 2004 2.90 19.37 23.59 60.50 
Sumenep 2005 3.31 16.54 0.00 61.19 
Sumenep 2007 4.08 19.98 0.00 63.71 
Sumenep 2008 4.30 20.29 28.34 64.24 
Sumenep 2009 4.44 16.97 0.00 64.82 
Sumenep 2010 5.64 9.83 22.94 65.60 
Sumenep 2011 6.24 11.93 28.99 66.01 
Sumenep 2012 6.33 15.22 0.00 66.41 
Sumenep 2013 6.44 15.57 23.70 66.89 
Trenggalek 2004 3.84 25.90 0.00 69.42 
Trenggalek 2005 4.36 11.56 0.00 70.18 
Trenggalek 2007 5.38 20.03 0.00 71.68 
Trenggalek 2008 5.61 21.67 0.00 72.15 
Trenggalek 2009 5.64 15.67 23.36 72.72 
Trenggalek 2010 6.11 11.19 0.00 73.24 
Trenggalek 2011 6.46 13.49 23.64 73.66 
Trenggalek 2012 6.62 12.94 24.27 74.09 
Trenggalek 2013 6.21 17.80 0.00 74.44 
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Tuban 2004 5.13 30.90 27.53 63.63 
Tuban 2005 5.86 32.99 0.00 64.21 
Tuban 2007 6.72 27.15 26.67 66.61 
Tuban 2008 6.72 34.47 27.35 67.02 
Tuban 2009 5.99 29.12 28.43 67.68 
Tuban 2010 6.22 25.98 28.68 68.31 
Tuban 2011 7.13 19.90 29.01 68.71 
Tuban 2012 6.36 18.68 29.83 69.18 
Tuban 2013 7.03 18.98 28.98 70.04 
Tulungagung 2004 5.51 22.02 0.00 69.93 
Tulungagung 2005 5.22 3.36 0.00 70.48 
Tulungagung 2007 6.16 16.92 0.00 72.00 
Tulungagung 2008 5.86 14.34 21.70 72.45 
Tulungagung 2009 6.01 13.47 0.00 72.93 
Tulungagung 2010 6.48 11.52 0.00 73.34 
Tulungagung 2011 6.73 10.64 0.00 73.76 
Tulungagung 2012 6.99 13.92 23.94 74.45 
Tulungagung 2013 6.63 9.49 21.71 74.49 

Sumber: data penelitian digabung, 2016 
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Lampiran 2 Pengukuran  Faktor dan Hasil Uji Model keterkaitan 
antara Belanja Modal (BM), Investasi Swasta (IS), 
Pembangunan Manusia (PM) terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (PE) pada tahap Awal 
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Lampiran 3 Pengukuran  Faktor dan Hasil Uji Model keterkaitan 
antara Belanja Modal (BM), Investasi Swasta (IS), 
Pembangunan Manusia (PM) terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi (PE) pada tahap Akhir 
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Lampiran 4. Uji Normalitas Data 
 
 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 
IS 2137.000 3102.000 -.095 -.506 -1.176 -3.130 
BM 354.000 3350.000 .303 1.615 -.404 -1.076 
PM 5912.000 7897.000 -.128 -.683 -.599 -1.593 
PE 397.000 930.000 .376 1.999 .874 2.326 
Multivariate      .266 .250 
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Lampiran 5 Maximum Likelihood Estimates 
 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
PM <--- BM -.075 .059 -1.283 .199 par_1 
PM <--- IS .490 .129 3.812 *** par_2 
PE <--- IS .068 .024 2.831 .005 par_3 
PE <--- BM -.012 .011 -1.131 .258 par_4 
PE <--- PM .075 .014 5.381 *** par_5 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
PM <--- BM -.095 
PM <--- IS .281 
PE <--- IS .199 
PE <--- BM -.077 
PE <--- PM .379 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
BM   320191.095 34832.199 9.192 *** par_6 
IS   66371.788 7220.299 9.192 *** par_7 
e1   184164.123 20034.415 9.192 *** par_8 
e2   5974.817 649.974 9.192 *** par_9 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
PM   .088 
PE   .237 

 

Matrices (Group number 1 - Default model) 

Implied (for all variables) Covariances (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM PE 
IS 66371.788    
BM .000 320191.095   
PM 32543.971 -24058.404 201929.047  
PE 6962.172 -5631.611 17566.288 7827.698 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGARUH BELANJA MODAL ... WAWAN DEDI MARAHENDRA



xxv 
 

 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM PE 
IS 1.000    
BM .000 1.000   
PM .281 -.095 1.000  
PE .305 -.112 .442 1.000 

Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM PE 
IS 66371.788    
BM .000 320191.095   
PM 32543.971 -24058.404 201929.047  
PE 6962.172 -5631.611 17566.288 7827.698 

Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM PE 
IS 1.000    
BM .000 1.000   
PM .281 -.095 1.000  
PE .305 -.112 .442 1.000 

Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM PE 
IS .000    
BM 12564.329 .000   
PM -944.054 6160.647 -925.793  
PE -220.985 1317.955 -207.383 -46.361 

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM PE 
IS .000    
BM 1.120 .000   
PM -.102 .314 -.042  
PE -.121 .340 -.062 -.054 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM 
PM .490 -.075 .000 
PE .105 -.018 .075 
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Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM 
PM .281 -.095 .000 
PE .305 -.112 .379 

 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM 
PM .490 -.075 .000 
PE .068 -.012 .075 

 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM 
PM .281 -.095 .000 
PE .199 -.077 .379 

 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM 
PM .000 .000 .000 
PE .037 -.006 .000 

 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 IS BM PM 
PM .000 .000 .000 
PE .106 -.036 .000 
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Lampiran 6    Model Fit Summary 
 
 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 9 1.260 1 .262 1.260 
Saturated model 10 .000 0   
Independence model 4 60.692 6 .000 10.115 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model 4465.370 .996 .963 .100 
Saturated model .000 1.000   
Independence model 13572.508 .842 .737 .505 

 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .979 .875 .996 .971 .995 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .167 .163 .166 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model .260 .000 7.656 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 54.692 33.329 83.515 

 

 

FMIN 
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Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model .007 .002 .000 .045 
Saturated model .000 .000 .000 .000 
Independence model .359 .324 .197 .494 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .039 .000 .213 .356 
Independence model .232 .181 .287 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 19.260 19.809 47.482 56.482 
Saturated model 20.000 20.610 51.358 61.358 
Independence model 68.692 68.936 81.235 85.235 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model .114 .112 .158 .117 
Saturated model .118 .118 .118 .122 
Independence model .406 .280 .577 .408 

HOELTER 

Model HOELTER 
.05 

HOELTER 
.01 

Default model 516 890 
Independence model 36 47 
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