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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut World Bank (2009) pada tahun 1900 hanya 15 persen populasi dunia 

yang tinggal di kota. Abad ke-20 mengubah gambaran ini, karena laju pertumbuhan 

penduduk perkotaan meningkat sangat cepat pada sekitar tahun 1950. Selanjutnya, 

UN (2019) mengemukakan bahwa saat ini 55% dari populasi dunia tinggal di 

daerah perkotaan dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 

2050. Proyeksi menunjukkan bahwa urbanisasi, perubahan bertahap tempat tinggal 

populasi manusia dari pedesaan ke perkotaan, dikombinasikan dengan 

pertumbuhan populasi dunia secara keseluruhan dapat menambah 2,5 miliar orang 

ke daerah perkotaan pada tahun 2050, dengan hampir 90% dari peningkatan ini 

terjadi di Asia dan Afrika.  

Revisi Prospek Urbanisasi Dunia 2018 yang diproduksi oleh Divisi 

Kependudukan dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA, 

2018) mencatat bahwa peningkatan masa depan dalam ukuran populasi perkotaan 

dunia diperkirakan akan sangat terkonsentrasi di beberapa negara saja. Bersama-

sama, India, Cina, dan Nigeria akan menyumbang 35% dari proyeksi pertumbuhan 

populasi perkotaan dunia antara 2018 dan 2050. Pada tahun 2050, diproyeksikan 

bahwa India akan menambah 416 juta penduduk kota, Cina 255 juta dan Nigeria 

189 juta. 

Populasi perkotaan di dunia telah berkembang pesat dari 751 juta pada tahun 

1950 menjadi 4,2 miliar pada tahun 2018. Asia, meskipun tingkat urbanisasi yang 

relatif lebih rendah, adalah rumah bagi 54% populasi perkotaan dunia, diikuti oleh 

Eropa dan Afrika dengan masing-masing 13%. Saat ini, wilayah yang paling urban 

termasuk Amerika Utara (dengan 82% penduduknya tinggal di daerah perkotaan 

pada 2018), Amerika Latin dan Karibia (81%), Eropa (74%) dan Oseania (68%). 

Tingkat urbanisasi di Asia sekarang mendekati 50%. Sebaliknya, Afrika sebagian 

besar tetap pedesaan, dengan 43% populasinya tinggal di daerah perkotaan. 
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Dalam literatur, urbanisasi berlangsung seiring dengan proses transformasi 

struktural ekonomi yang terjadi dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara 

di dunia. Para peneliti sudah sejak lama menaruh perhatian besar terhadap 

fenomena ini. Sebagian diantaranya berfokus pada determinan urbanisasi [sebagai 

contoh, Pandey (1977); Firebaugh (1979); Moomaw & Shatter (1996); Hofmann & 

Wan (2013)]. Review tentang dimensi urbanisasi, teori-teori dan faktor-faktor 

penentunya dapat dibaca misalnya dalam Kasarda & Crenshaw (1991). Sebagian 

lainnya mengkaji hubungan antara urbanisasi dengan pembangunan ekonomi. 

Sejumlah penelitian sebelumnya menemukan bahwa tingkat urbanisasi berkorelasi 

kuat dengan tingkat PDB per kapita seperti Chenery & Taylor (1968), Henderson 

(2003, 2010), Hasan & Pitoyo (2017), Tadjoeddin & Mercer-Blackman (2018) dan 

masih banyak lagi yang lainnya. 

Tidak ada negara yang pernah mencapai status kelas menengah tanpa 

perpindahan penduduk yang signifikan ke kota-kota. Ketika perekonomian 

dipusatkan di kota maka kota akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Ini mengindikasikan bahwa urbanisasi dan pertumbuhan berjalan seiring. 

Urbanisasi diperlukan untuk mempertahankan (walaupun tidak harus mendorong) 

pertumbuhan di negara-negara berkembang, dan itu menghasilkan manfaat lain 

juga. Oleh karena itu, mengelola urbanisasi merupakan bagian penting untuk 

memelihara pertumbuhan (Spence at al. (2009).  

Kajian-kajian tentang urbanisasi terkini bermula dari anggapan bahwa 

urbanisasi mempunyai potensi yang sangat besar dimana jika dikelola dengan baik 

akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengaruh urbanisasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi telah banyak diteliti dalam beberapa dekade terakhir. 

Sejumlah penelitian menemukan bahwa urbanisasi mendorong pertumbuhan 

ekonomi seperti Mills and Backer (1986), Moomaw and Shatter (1993, 1996), 

Kolomak (2011), Lewis (2013), Tripathi and Mahey (2017), Bartinelli & Strobl 

(2007), Chao and Xiaojie (2015), Nasir & Naz (2015), Asif et al. (2015), Zi (2017), 

Tripathi & Mahe (2017), Liang & Yang (2018), Saliminezhad (2019). 

Beberapa penelitian menemukan bahwa urbanisasi berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi seperti dalam Timberlake and Kentor (1983), Ades 
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and Glaeser (1994). Selanjutnya, McCoskey & Kao (1998) menemukan bahwa 

dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan adalah berbeda-beda antar negara. World 

Bank (2016) Setiap pertumbuhan 1% dalam populasi perkotaan berkorelasi dengan 

peningkatan PDB per kapita sebesar 13% untuk India, 10% untuk Cina, dan 7% 

untuk Thailand. Tetapi Indonesia hanya memperoleh pertumbuhan PDB 4% untuk 

setiap 1% dari urbanisasi. 

 Pengaruh urbanisasi bervariasi antara positif, negatif dan netral seperti 

dalam Ahmad dan Zao (2018). Bloom et al. (2008) menemukan tidak ada bukti 

bahwa tingkat urbanisasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil yang 

sama untuk tingkat global dapat ditemukan dalam Chen et al. (2014). Narayan 

(2014) menemukan bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa hubungan antara 

urbanisasi dan pembangunan berubah dengan perubahan pada tahap pembangunan. 

Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh urbanisasi itu sendiri 

[Henderson (2003), Turok & McGranahan (2013)]. Urbanisasi memengaruhi 

proses pertumbuhan, terutama melalui peningkatan arus gagasan dan pengetahuan 

yang disebabkan oleh aglomerasi di kota-kota [World Bank (2009), Narayan 

(2014), Liang & Yang (2018)]. Urbanisasi meningkatkan investasi di bidang 

pendidikan (Bartenelli & Black, 2004); akumulasi modal manusia (Bertinelli & 

Zou, 2008); inovasi ekonomi, kelembagaan dan budaya (Nguyen & Nguyen, 2017); 

kondisi infrastruktur dan kelembagaan termasuk kebijakan pemerintah [Pough 

(1995), Hope (1998), Friedmann (2006), Turok & McGranahan (2013),]; akumulasi 

modal fisik, modal pengetahuan, dan modal manusia (Liang & Yang, 2018). 

Penelitian ini menginvestigasi hubungan antara urbanisasi dan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia dengan beberapa alasan. Pertama, Indonesia memiliki jumlah 

lahan perkotaan terbesar ketiga di Asia Timur, setelah Cina dan Jepang. Antara 

tahun 2000 dan 2010, jumlah lahan kota di Indonesia meningkat dari sekitar 8.900 

kilometer persegi menjadi 10.000, atau 1,1% setiap tahun. Ini adalah peningkatan 

terbesar dalam jumlah absolut lahan perkotaan setelah Cina (Word Bank, 2019). 

Kedua, pada tahun 2017 Indonesia telah mencapai tingkat urbanisasi menengah 

dengan tingkat urbanisasi hampir 55%. Gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat 

urbanisasi di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara Asia Timur dan Pasifik 
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berkembang lainnya, seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam, namun masih lebih 

rendah daripada di negara-negara maju di kawasan ini dan di negara-negara lain, 

negara lainnya yang lebih maju, seperti Brazil. 

 

Keterangan: EAP = East Asia Pacific 

 

Gambar 1.1 

 Tingkat Urbanisasi di Indonesaia dan Beberapa Negara di Dunia, 2017 
 

Sumber: World Bank (2019) 

 

Ketiga, tingkat urbanisasi di Indonesia meningkat cepat dengan rata-rata 

2,5% selama 1970-2018. Pertumbuhan tingkat urbanisasi tertinggi terjadi pada 

1980-an dan 1990-an dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sekitar 3,2% seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 1.2. Ini lebih tinggi daripada di negara-negara 

berkembang di Asia Timur dan Pasifik dan di Cina selama periode yang sama. 

World Bank (2019) menggambarkan kondisi tersebut dengan istilah mega-

urbanization yang menunjukkan peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan 

kemakmuran. Namun demikian, penggambaran ini mungkin kurang tepat karena 

benefit bagi Indonesia dalam peningkatan PDB per kapita relatif kecil dibandingkan 

dengan negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik dan Cina. Barangkali 

istilah yang tepat dengan kondisi ini adalah overurbanization di mana peningkatan 

tingkat urbanisasi justru menurunkan PDB per kapita seperti ditujukkan dalam 

Gambar 1.2.  
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Gambar 1.2  

Rata-rata Pertumbuhan Urbanisasi dan Pertumbuhan PDB Per Kapita di 

Indonesia, 1970/80 – 2010/18 
 

Sumber: World Bank (2019) 

 

 Penelitian ini mencoba menegaskan kembali hubungan antara urbanisasi dan 

pertumbuhan ekonomi. Secara umum diterima bahwa pertumbuhan ekonomi 

mendorong ekspansi industri modern dan meningkatkan populasi perkotaan; pada 

gilirannya, urbanisasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi sampai batas 

tertentu. Ini mengindikasikan hubungan kausalitas antara urbanisasi dan 

pertumbuhan ekonomi dimana dapat terjadi searah atau bahkan dua arah. Dalam 

literatur, penelitian seperti ini belum begitu banyak. Beberapa diantaranya ialah 

Mei (2014) yang menemukan bahwa urbanisasi tidak memainkan peran penting 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga abad ke-21. Sebaliknya, 

pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan meningkatkan tingkat urbanisasi. 

Zhao & Wang (2015) menemukan hubungan satu arah, pertumbuhan mendorong 

urbanisasi. Sebaliknya Saliminezhad (2019) menemukan hubungan satu arah, 

urbanisasi mendorong pertumbuhan ekonomi. 

 Urbanisasi berkaitan dengan produktifitas tenaga kerja, populasi dari suatu 

negara atau wilayah di pindahkan dari pedesaan ke perkotaan dan pola kehidupan 

berubah dari desa ke kota. Ini adalah proses infrastruktur kota yang terus membaik 
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dan fasilitas pelayanan publik yang terus membaik.  Dalam konteks kemajuan pesat 

urbanisasi, strategi memperkuat negara melalui pengembangan bakat dan strategi 

meremajakan negara melalui sains dan pendidikan bukan hanya merupakan 

kebutuhan urbanisasi dan pembangunan ekonomi yang tidak terhindarkan, tetapi 

juga merupakan wujud nyata kemajuan sosial. Pendidikan dan urbanisasi saling 

bergantung dan saling bergantung. Pendidikan merupakan prasyarat agar budaya 

perkotaan dan nilai-nilai perkotaan menjadi yang utama tubuh, dan tingkat 

urbanisasi juga memberikan dasar material dan dorongan ekonomi bagi keberadaan 

dan perkembangan pendidikan, yang merupakan jaminan kemajuan dan pendidikan 

pengembangan (Ren, 2017). 

 Penelitian ini juga akan menegaskan kembali hubungan antara urbanisasi dan 

pendidikan. Penelitian Hofmann & Wan (2013) menemukan bahwa terdapat 

hubungan kausalitas, dimana pendidikan berpengaruh pada tingkat urbanisasi, 

menunjukan bahwa satu tahun rata-rata sekolah meningkatkan urbanisasi 2 poin 

presentase. Choy & Li (2016) menemukan bahwa pendidikan juga memainkan 

peran penting dalam terjadinya urbanisasi desa ke kota, dimana ditemukan secara 

empiris bahwa kota-kota yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan 

menarik pelajar untuk tinggal di kota tersebut bahkan hingga dengan tujuan 

menetap di kota dengan alasan infrastruktur. Disis lain, Wu & Xie (2003) 

menemukan bahwa pertumbuhan dan pendidikan juga memiliki keterkaitan, 

terlebih khusus pertumbuhan pendapatan perkapita. Dimana pendapatan perkapita 

yang lebih tinggi akan mempengaruhi pendidikan yang lebih tinggi.   

 

1.2 Kesenjangan Penelitian  

Pengaruh urbanisasi bervariasi antara positif, negatif dan netral seperti 

dalam Ahmad dan Zao (2018). Bloom et al. (2008) menemukan tidak ada bukti 

bahwa tingkat urbanisasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil yang 

sama untuk tingkat global dapat ditemukan dalam Chen et al. (2014). Narayan 

(2014) menemukan bukti-bukti empiris yang menunjukkan bahwa hubungan antara 

urbanisasi dan pembangunan berubah dengan perubahan pada tahap pembangunan. 
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Bagaimanapun, pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh urbanisasi itu sendiri 

[Henderson (2003), Turok & McGranahan (2013)]. Urbanisasi memengaruhi 

proses pertumbuhan, terutama melalui peningkatan arus gagasan dan pengetahuan 

yang disebabkan oleh aglomerasi di kota-kota [World Bank (2009), Narayan 

(2014), Liang & Yang (2018)]. Urbanisasi meningkatkan investasi di bidang 

pendidikan (Bartenelli & Black, 2004); akumulasi modal manusia (Bertinelli & 

Zou, 2008); inovasi ekonomi, kelembagaan dan budaya (Nguyen & Nguyen, 2017); 

kondisi infrastruktur dan kelembagaan termasuk kebijakan pemerintah [Pough 

(1995), Hope (1998), Friedmann (2006), Turok & McGranahan (2013),]; akumulasi 

modal fisik, modal pengetahuan, dan modal manusia (Liang & Yang, 2018). 

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, urbanisasi dan pendidikan di 

Indonesia masih sangat terbatas, sebagian besar studi memfokuskan penelitiannya 

hanya terkait dengan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Lewis (2013).  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah “bagaimana hubungan kausalitas antara pertumbuhan 

ekonomi, urbanisasi dan pendidikan di Indonesia?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menguji dan menganalisis kausalitas anatara pertumbuhan ekonomi,

urbanisasi dan pendidikan.

2. Menguji dan menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek

pertumbuhan ekonomi, urbanisasi dan pendidikan.

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai proses pembelajaran dan penambah wawasan ilmiah peneliti.
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendidikan

dan urbanisasi di Indonesia.

3. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan referensi para

pengambil kebijakan, yaitu pemerintah.

4. Sebagai bahan studi ilmu pengetahuan bagi penelitian di bidang yang

sama untuk masa depan

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dalam lima bab yang disusun secara sistematis. Bab 1 

(pendahuluan) menjelaskan mengenai latar belakang atau fenomena yang terjadi, 

kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 

(tinjauan pustaka) menjelaskan mengenai landasan teori dan hasil penelitian 

sebelumnya untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. 

Bab 3 (metodologi penelitian) menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, model 

empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta teknik analisis. 

Bab 4 (hasil dan pembahasan) menjelaskan mengenai gambaran umum subjek dan 

objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, serta pembahasan hasil estimasi. Bab 5 

(kesimpulan dan saran) menjelaskan mengenai ringkasan hasil penelitian, 

kesimpulan, saran serta keterbatasan penelitian. 
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