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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Sulawesi Selatan berperan penting sebagai pintu gerbang Kawasan 

Timur Indonesia. Pada proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI, 2013), koridor ekonomi Pulau 

Sulawesi diharapkan menjadi garis depan ekonomi nasional terhadap pasar Asia 

Timur, Australia, dan Amerika. Meskipun demikian, secara umum terdapat 

beberapa hal yang harus dibenahi, diantaranya yaitu: (1) rendahnya nilai 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Sulawesi 

dibandingkan dengan pulau lain di Indonesia; (2) kegiatan ekonomi utama 

pertanian, sebagai kontributor PDRB terbesar (30%), tumbuh dengan lambat 

padahal kegiatan ekonomi utama ini menyerap sekitar 50% tenaga kerja; (3) 

investasi di Sulawesi berasal dari dalam dan luar negeri relatif tertinggal 

dibandingkan daerah lain; dan (4) infrastruktur fisik dan sosial seperti jalan, 

listrik, air, pendidikan dan kesehatan kurang tersedia dan belum memadai. 

Laksani (2010) didalam penelitiannya menjelaskan bahwa indikator yang 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan 

PDRB. Salah satu alasannya ialah karena PDRB dihitung atas dasar konsep altran 

(flow concept), artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang 

dihasilkan pada satu periode tertentu.  
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Berdasarkan analisis Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi 

Selatan (2014), Kinerja ekonomi daerah Sulawesi Selatan yang diukur dari 

besarnya PDRB per kapita berada di bawah rata-rata nasional, menyiratkan 

tingkat kesejahteraan penduduk Sulawesi Selatan relatif tidak baik secara 

nasional. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2010, PDRB Sulawesi Selatan 45,93% 

lebih rendah daripada PDRB nasional, tahun 2011 PDRB Sulawesi Selatan 

45,03% lebih rendah daripada PDRB nasional dan pada tahun 2012 PDRB 

Sulawesi Selatan 42,32% lebih rendah dibandingkan dengan PDRB nasional. 

Imbas kondisi perekonomian global yang belum pulih dari sisi permintaan 

memicu pelemahan pertumbuhan ekspor. Sementara itu, perlambatan dari sisi 

sektoral didorong oleh turunnya produksi dan tingkat kunjungan wisatawan. Demi 

menjaga stabilitas pertumbuhan tahun berikutnya, perlu langkah yang lebih aktif 

untuk memastikan realisasi dan penambahan proyek infrastruktur serta 

meningkatkan kembali minat wisatawan berkunjung (Bank Indonesia, 2013). 

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hasim (2013) 

menuliskan bahwa pengertian infrastruktur menurut kamus ekonomi diartikan 

sebagai akumulasi dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah 

daerah sebelumnya yang meliputi barang yang dapat dilihat dan diraba misalnya 

jalan raya, jembatan, persediaan air dan lain-lain, serta barang-barang yang tidak 

dapat diraba seperti tenaga kerja yang terlatih/terdidik yang diciptakan oleh 

investasi modal sumber daya manusia. 

Penelitian oleh Ma’ruf dan Daud (2012) dengan metode uji korelasi dan 

regresi menghasilkan bahwa infrastruktur pekerjaan umum, termasuk infrastruktur 
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jalan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi wilayah di 

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian Suyanto (2013) 

yang berjudul Pengaruh Infrastruktur terhadap Pengaruh terhadap Produk 

Domestik Bruto per Kapita Kabupaten Tertinggal dan Non-Tertinggal di 

Indonesia menggunakan metode data panel pada 159 kabupaten di Indonesia 

tahun 2009-2011. Hasilnya menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah, rumah 

sakit, dan jalan lebih besar pengaruhnya di kabupaten tertinggal, sementara 

ketersediaan listrik lebih besar pengaruhnya di kabupaten non-tertinggal. Hasim 

(2013) dalam tugas akhirnya menuliskan, hasil analisis deskriptif menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang erat antara perkembangan sarana dan prasarana 

transportasi darat (dalam hal ini panjang jalan dan jumlah kendaraan) dengan 

pertumbuhan ekonomi berdasarkan metode regresi sederhana menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengeluaran 

pemerintah dalam hal belanja modal pembangunan infrastruktur jalan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke. Regresi linier adalah salah satu 

metode pendekatan parametrik paling umum digunakan dalam penelitian ataupun 

pemodelan data. 

Namun dalam praktiknya, kerap kali ditemukan ketidakcocokan dalam 

memodelkan pola nonlinier yang tersembunyi pada data. Hal ini memicu 

penggunaan regresi nonparametrik yang mengutamakan fleksibilitas dengan 

mengasumsikan smooth (kemulusan) fungsi regresi yang tidak diketahui. 

Berdasarkan alasan tersebut, pengusul akan melakukan penelitian pengaruh 

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan Multivariate 
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Adaptive Regression Spline (MARS). Metode MARS adalah salah satu model 

regresi nonparametrik, yaitu model yang tidak mengasumsikan bentuk hubungan 

fungsional antara variabel respon dan prediktor, serta memiliki bentuk fungsional 

yang fleksibel. Metode MARS adalah metode yang diperkenalkan oleh Friedman 

(1991), yang mengimplementasikan teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah 

regresi, dengan tujuan untuk memprediksi variabel respon yang bernilai kontinu 

berdasar beberapa variabel prediktor. Pemodelan MARS telah banyak digunakan 

untuk penelitian, diantaranya Otok (2010) menggunakan pendekatan MARS pada 

pengelompokan zona musim suatu wilayah dan Oktora (2014) menggunakan 

pendekatan MARS untuk pemodelan dan pengklasifikasian kabupaten tertinggal 

di Indonesia. 

Pendekatan metode MARS yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan 

dapat memperoleh pemodelan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh 

infrastruktur di Sulawesi Selatan. Menurut Maqin (2011), pada dasarnya 

infrastruktur pembangunan dapat dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan 

infrastruktur sosial. Variabel prediktor yang digunakan pada penelitian ini ialah 

tenaga listrik (daya tersambung), panjang jalan negara menurut pemerintahan, 

panjang jalan provinsi menurut pemerintahan, panjang jalan kabupaten menurut 

pemerintahan, panjang jalan dengan kondisi baik, panjang jalan dengan kondisi 

sedang, panjang jalan dengan kondisi rusak, panjang jalan kondisi rusak berat, 

jarak kabupaten/kota ke ibukota provinsi, panjang jaringan irigasi primer, 

kapasitas potensi produksi air minum, kapasitas efektif produksi air minum, 
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jumlah peserta didik SMU, serta jumlah dokter umum di setiap kabupaten/kota 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang 

akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana mendeskripsikan variabel-variabel infrastruktur yang digunakan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan ? 

2. Bagaimana mengestimasikan model MARS yang diperoleh berdasarkan 

pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan ? 

3. Bagaimana menginterpretasikan model MARS berdasarkan pengaruh 

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan yang ingin 

dicapai dalam skripsi  ini adalah : 

1. Mendeskripsikan variabel-variabel infrastruktur yang digunakan berdasarkan 

pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Menentukan estimasi model MARS yang diperoleh berdasarkan pengaruh 

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 

3. Menginterpretasikan model MARS yang diperoleh berdasarkan pengaruh 

infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik dalam menerapkan teori 

statistika ke dalam teori praktik yang sebenarnya dan untuk mengembangkan 

kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian. 

2. Bagi instansi terkait 

Dapat dijadikan informasi dan masukan bagi pemerintah perekonomian dan 

instansi terkait dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya mengenai 

pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 

3. Bagi peneliti lain 

Sebagai salah satu referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang 

tertarik membahas masalah pertumbuhan ekonomi pada penelitian 

selanjutnya.  

1.5 Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2013. 
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