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ABSTRAK 

 

 Nindya Ayu Angghita: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya, 2019. Kontribusi Sektor Unggulan, Angka 
Partisipasi Sekolah dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di Nusa 
Tenggara Barat Tahun 2010-2017. Ketua Pembimbing: Candra Fajri 
Ananda, Komisi Pembimbing: Rachmad Kresna Sakti.  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti belanja pemerintah daerah, 

sektor unggulan dan angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang berdampak pada kesempatan kerja dan kemiskinan. 

Belanja pemerintah daerah diproxy dengan belanja langsung dan belanja 

tidak langsung, sektor unggulan diukur dalam penelitian ini yaitu pertanian 

dan pertambangan. Sedangkan angka parstisipasi sekolah diukur dengan 

penduduk yang bersekolah pada tingkat pendidikan dasar (SD), tingkat 

pendidikan menengah pertama (SMP) dan tingkat pendidikan menengah 

atas (SMA). Wilayah analisis dalam penelitian ini yaitu 10 kabupaten/ kota 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2010-2017. 

 Penelitian ini menggunakan analisis multivariate dengan program 

SPSS. Penelitian ini menggunakan tiga model. Model pertama 

menganalisis hubungan antara variabel belanja pemerintah daerah, sektor 

unggulan dan angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Model kedua dan ketiga menganalisis dampaknya terhadap kesempatan 

kerja dan tingkat kemiskinan.  

Hasil penelitian menemukan bahwa hanya variabel belanja pemerintah 

daerah, sektor pertanian, sektor pertambangan dan partisipasi sekolah 

menengah atas (SMA) yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 

yang berdampak pada kesempatan kerja dan kemiskinan. Sedangkan 

angka partisipasi sekolah di tingkat pendidikan dasar (SD) dan angka 

partisipasi sekolah di tingkat pendidikan menengah (SMP) tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada 

kesempatan kerja dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Kata Kunci: Kesempatan Kerja, Kemiskinan, Ekonomi Regional. 
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ABSTRACT 

 

 Nindya Ayu Angghita: Postgraduate Economics and Business 
Faculty of Brawijaya University, 2019. Contribution of Leading Sectors, 
School Participation Rates and Regional Government Expenditure on 
Economic Growth, employment opportunities and poverty in West 
Nusa Tenggara During 2010-2017. Supervisor: Candra Fajri Ananda, co-
supervisor: Rachmad Kresna Sakti.  

This study aims to examine regional government expenditure, 

leading sectors, and school participation rates on economic growth that 

give impacts on employment opportunities and poverty. Regional 

government expenditure involves direct and indirect expenditure, and the 

leading sectors in this research measured from agriculture and mining. 

While the school participation rate is  measured by the number of  

societieties who study until Elementary School (SD) level, Junior High 

School (SMP) level, and Senior High School (SMA) level. The sample of 

this research is 10 regencies or cities in West Nusa Tenggara during 

2010-2017.  

This research uses multivariate analysis using SPSS program 

(Statistical Package for the Social Sciences). This research uses three 

models. The first model analyzes the relationship between regional 

government expenditure variables, leading sectors, and school 

participation rates on economic growth. The second and third models 

analyze their impacts on employment opportunities and poverty rates.  

The results prove that only the government expenditure variable, 

the agricultural sector, the mining sector, and Senior High School 

participation affect economic growth, which affect employment 

opportunities and poverty. While the school participation rates of the 

Elementary School (SD) level and at the Junior High School (SMP) level 

do not affect economic growth which effect employment opportunities and 

poverty in West Nusa Tenggara. 

Keywords: Employment Opportunities, Poverty, Regional Economy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara merupakan perkembangan 

kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi barang 

dan jasa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakatnya. Meningkatnya produksi barang dan jasa suatu negara atau 

daerah dipengaruhi oleh faktor produksi yang mengalami peningkatan 

kuantitas atau kualitas. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh 

suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang 

dicapai oleh suatu negara/daerah (Sukirno, 2004). 

Suatu daerah dalam membangun daerahnya dilakukan berdasarkan 

asas otonomi daerah. Daerah diberikan kebebasan untuk mengelola daerah 

kekuasaannya sendiri berdasarkan potensi daerahnya baik potensi dari segi 

sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Setiap daerah 

dalam mengelola daerahnya mengharapkan pertumbuhan yang tinggi 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Agustini dan Kurniasih, 2017). Meskipun begitu, setiap daerah memiliki 

potensi yang berbeda-beda, maka berbeda pula kemampuan daerah dalam 

pembangunannya (Kurniawan, 2005). 

Potensi daerah tersebut diharapkan menjadi roda penggerak untuk 

meningkatkan perekonomian daerah.Provinsi NTB menyimpan banyak 
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potensi daerah yang terdiri dari potensi tambang, pertanian, hutan hingga 

pariwisata yang saat ini sedang dikembangkan secara besar-besaran. 

Potensi-potensi sumber daya alam tersebut akan memberikan kontribusi lebih 

ketika sumber daya manusia dapat mengelola dengan baik untuk 

memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.  

Salah satu potensi di NTB yaitu tambang yang mulai banyak diminati 

oleh investor asing maupun dalam negeri. Hal tersebut tercermin dari mulai 

banyaknya perusahaan tambang yang melakukan kegiatan operasional di 

beberapa daerah yang tersebar di NTB.Berdasarkan data BPS, selama tahun 

2014 potensi bahan galian logam yang tersebar di NTB mencakup belerang 

sebesar 281 ton, emas sebesar 5,3 juta ton, pasir besi sebesar 19 ribu ton, 

tembaga sebesar 4,8 juta ton, mangan sebesar 811 ribu ton, timah hitam 

sebesar 2,4 ribu ton, dan perak sebesar 321 ribu ton. Nilai logam tersebut 

tersebar di beberapa titik di kabupaten/kota di NTB. 

Potensi hutan di NTB juga mulai dikembangkan mengingat hutan NTB 

mencapai sekitar 50% dari wilayah daratannya (BPS, 2016). Potensi hutan 

Sumbawa seperti madu hutan merupakan komoditas yang paling banyak 

diminati mengingat kualitasnya yang dikenal sangat baik. Nilai produksi madu 

hutan mencapai 60 ribu liter pertahun. Selain itu, komoditas tanaman pangan 

juga memiliki potensi yang sangat baik sehingga mata pencaharian sebagian 

besar masyarakat NTB adalah pertanian. Provinsi NTB dikenal sebagai 

daerah penghasil bawang merah yang cukup tinggi dengan produksi tertinggi 

mencapai 89 ribu ton (bappeda NTB, 2015). NTB juga merupakan penghasil 
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tembakau terbesar dalam produk nasional dan pemasok utama untuk industri 

rokok nasional. 

Melihat kualitas SDA tersebut, maka tidak heran pertumbuhan ekonomi 

di NTB didominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan. Berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2017 kontribusi sektor pertanian di 

NTB mencapai 21.97% dan sektor pertambangan mencapai 19.45%. Selain 

potensi sumber daya alam, sumber daya manusia di NTB juga cukup tinggi. 

Apabila dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tingkat pendidikan 

SD, SMP dan SMA selama 5 tahun dari 2013-2017 di NTB lebih tinggi 

dibandingkan nasional. Meskipun dibandingkan dengan Provinsi Bali, APS 

NTB lebih rendah namun dilihat dari tahun per tahun mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2013 hingga 2015 di tingkat SD mengalami peningkatan dari 

98.2% menjadi 99.48. Tahun 2016 mengalami penurunan 0.06% menjadi 

99.42%. Namun mengalami peningkatan kembali pada 2017.Dari tingkat 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 5 tahun di NTB juga 

terus mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2013 dari 92.23% 

hingga 2016 mencapai 97.6%. Hingga pada tahun 2017 cukup stabil di 

97.69%. 

Adapun persentase APS selama 5 tahun pada tingkat pendidikan SMA 

persentase lebih rendah dibandingkan dengan tingkat APS SD dan SMP. 

Meskipun begitu selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan dari 

66.4% menjadi 76.61%. 
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Tabel 1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)  

Prov 

2013 2014 2015 2016 2017 

APS APS APS APS APS 

SD 
S
M
P 

S
M
A 

SD 
S
M
P 

S
M
A 

SD 
S
M
P 

S
M
A 

SD 
S
M
P 

S
M
A 

SD 
S
M
P 

S
M
A 

BALI 
99.
26 

95.
9 

74.
03 

99.
36 

97.
23 

81.
59 

99.
41 

97.
41 

81.
69 

99.
35 

97.
55 

81.
98 

99.
44 

97.
72 

82.
16 

NTB 
98.

2 
92.
23 

66.
4 

99.
11 

97.
27 

75.
68 

99.
48 

97.
44 

75.
86 

99.
42 

97.
6 

76.
24 

99.
43 

97.
69 

76.
61 

NTT 
97.
34 

89.
43 

64.
81 

97.
99 

94.
26 

73.
96 

98.
13 

94.
39 

74.
25 

98.
24 

94.
6 

74.
56 

98.
27 

94.
76 

74.
65 

INDO 
98.
42 

90.
81 

63.
84 

98.
92 

94.
44 

70.
31 

99.
09 

94.
72 

70.
61 

99.
09 

94.
88 

70.
83 

99.
14 

95.
08 

71.
42 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2019)  

Melihat kualitas SDA dan SDM di NTB, maka sudah seharusnya dapat 

memberikan kontribusi pada perekonomian. Namun kenyataannya 

pertumbuhan ekonomi di NTB masih sangat fluktuatif apabila dibandingkan 

dengan wilayah disekitarnya dan nasional. Pada 2016 pertumbuhan ekonomi 

NTB mencapai 5,82%, namun pada 2017 hanya 0,11. Nilai tersebut jauh 

lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang mencapai 5,07%. 

Perekonomian NTB tersebut juga jauh lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan wilayah sekitarnya yaitu Provinsi Bali dan NTT. Meskipun secara 

rata-rata selama lima tahun ekonomi NTB tumbuh lebih besar dibanding 

wilayah disekitarnya dan nasional, namun tren dari tahun ke tahun 

menunjukkan tingkat signifikan yang cenderung tidak stabil. Ketidakstabilan 

ekonomi di NTB tersebut diakibatkan oleh ketergantungan yang tinggi pada 

sektor pertambangan. Pada saat berkurangnya produksi bijih logam oleh 
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industri pertambangan dikarenakan larangan ekspor bahan mentah 

menyebabkan perekonomian NTB jatuh di titik terendah. 

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali, NTB dan NTT 

Provinsi 2013 2014 2015 2016 2017 

Bali 6,69% 6,05% 6,03 6,24% 5,59% 

NTB 5,15% 5,06% 21,76% 5,82% 0,11% 

NTT 5,42% 5,04% 5,03% 5,18% 5,16% 

Nasional 5,58 5.02 4,88% 5,02% 5,07% 

Sumber: BPS, diolah (2019) 

Pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur oleh PDRB mencerminkan 

kinerja sektoral suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi di NTB selama lima 

tahun terakhir masih didominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan. 

Dilihat dari kontribusi sektor pertanian mencapai 21,97 persen. 

Tingginya kontribusi pada sektor pertanian diharapkan mampu 

mengurangi angka kemiskinan yang selama ini cenderung melekat pada 

masyarakat pedesaan. Sektor pertanian juga memiliki keterkaitan yang cukup 

erat dengan kemiskinan (Hermawan, 2012). Padahal sebagai leading sector, 

sektor pertanian menjadi penentu dalam mengurangi kemiskinan secara 

agregat. Sector pertanian merupakan salah satu sector yang menyumbang 

pendapatan daerah yang sangat berpengaruh bagi pemerintah untuk bisa 

membangun perekonomian suatu daerah agar biasa menjadi maju dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan sector pertanian 

memiliki pengaruh terhadap kemiskinan karena apabila pembangunan 

peremerintah daerah berjalan dengan lancar dan tidak ada satupun kendala-
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kendala yang terjadi maka kemakmuran di suatu daerah tersebut dapat 

menghasilkan peningkatan bagi suatu masyarakat. Hal tersebut didukung 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stevans dan Sessions (2008) 

yang menunjukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi secara 

signifikan terkait dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Secara khusus, 

pertumbuhan PDB memiliki dampak yang lebih nyata terhadap kemiskinan. 

Provinsi NTB merupakan salah satu daerah yang sebagian besar 

masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian. 

Namun memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Tingkat kemiskinan di 

Provinsi NTB masih tinggi apabila dibandingkan dengan nasional. Presentase 

kemiskinan di NTB sebesar 16,07%, sedangkan presentase kemiskinan 

nasional hanya sebesar 10,12% (BPS, 2017). 

 
Grafik 1.1 Tingkat Kemiskinan NTB dan Nasional 

 
Sumber: BPS, diolah (2019) 

Keadaan yang banyak dijumpai pada sektor pertanian lainnya adalah 

masalah pengangguran. Indonesia sebagai negara berkembang dimana 

sebagian besar penduduknya menggangungkan hidup pada sektor pertanian, 
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maka masalah pengangguran tak kentara banyak terlihat berada di sektor 

tersebut. Permasalahan seperti kurangnya pengetahuan dan teknologi yang 

terbatas menyebabkan masalah pengangguran yang semakin meluas pada 

sektor tersebut (Sukirno, 2013). 

Selain sektor pertanian, sektor pertambangan juga merupakan sektor 

unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Apabila dilihat dari nilai  

“Location Quotient” (LQ) yang menggunakan PDRB Provinsi NTB, bahwa 

terdapat tujuh sektor unggulan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Transportasi dan Pergudangan; 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa 

Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.  

Ketujuh sektor tersebut yang memiliki nilai LQ tertinggi yaitu 

Pertambangan dan Penggalian dengan nilai rata-rata indeks LQ sebesar 2.15 

dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai rata-rata indeks 

LQ sebesar 1.97. Sektor lain dengan nilai rata-rata LQ setiap tahunnya tidak 

mencapai LQ>1, sehingga sektor tersebut masuk dalam sektor non basis. 

Maka berdasarkan perhitungan LQ dengan membandingkan PDRB Atas 

Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PDB 

secara nasional, maka dua sektor yang dikategorikan unggulan yaitu sektor 

pertanian dan sektor pertambangan. 
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Tabel 1.3 Nilai LQ Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Lapangan Usaha 
Provinsi NTB RATA-

RATA LQ 2013 2014 2015 2016 2017 

Pertanian, Kehutanan 
dan Perikanan 1.83 1.85 1.64 2.22 2.33 1.97 

Pertambangan dan 
Penggalian 1.66 1.64 3.28 2.27 2.38 2.15 

Industri Pengolahan 0.23 0.23 0.20 0.18 0.19 0.21 

Pengadaan Listrik dan 
Gas 0.06 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 

Pengadaan Air dan 
Pengelolaan Sampah 1.06 1.07 0.91 0.81 0.86 0.96 

Konstruksi 1.01 1.02 0.90 0.82 0.87 0.94 

Perdagangan Besar 
dan Eceran; Reparasi 
Sepeda Motor dan 
Mobil 0.94 0.96 0.87 0.79 0.87 0.90 

Transportasi dan 
Pergudangan 1.90 1.90 1.66 1.45 1.48 1.73 

Penyediaan 
Akomodasi dan Makan 0.60 0.60 0.53 0.49 0.53 0.56 

Informasi dan 
Komunikasi 0.52 0.51 0.44 0.39 0.41 0.47 

Jasa Keuangan dan 
Asuransi 0.81 0.82 0.43 0.66 0.73 0.71 

Real Estate 1.00 1.00 0.90 0.80 0.87 0.93 

Jasa Perusahaan 0.11 0.11 0.10 0.08 0.09 0.10 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 1.62 1.65 1.43 1.26 1.34 1.35 

Jasa Pendidikan 1.47 1.48 1.29 1.16 1.26 1.36 

Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 1.95 1.92 1.68 1.49 1.58 1.77 

Jasa Lainnya 1.45 1.43 1.23 1.07 1.11 1.29 

Sumber: BPS (diolah, 2019) 

Meskipun sektor pertanian dan pertambangan merupakan sektor 

unggulan, namun kontribusi terhadap kesempatan kerja sangat kecil. 

Berdasarkan data BPS Provinsi NTB pada 2017, persentase penduduk yang 
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bekerja pada sektor pertambangan hanya sekitar 2% dari keseluruhan 

penduduk NTB (Tabel 1.4).  

Padahal dengan adanya dominasi yang cukup besar pada sektor 

pertambangan maka diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja sehingga akan meningkatkan kesempatan kerja yang mengurangi 

pengangguran. Namun penyerapan tenaga kerja di NTB selama lima tahun 

terakhir mengalami peningkatan yang sangat melambat. Penyerapan tenaga 

kerja di sektor pertambangan juga masih rendah. 

Penelitian ini mengkaji mengenai penyerapan tenaga kerja di Provinsi 

NTB karena penyerapan tenaga kerja Provinsi NTB memiliki penyebaran 

penyerapan tenaga kerja yang bervariasi. Berdasarkan tabel 1.3 secara rata-

rata pada tahun 2013-2017 terlihat bahwa sebagian besar angkatan kerja di 

Provinsi NTB bekerja pada lapangan usaha Pertanian (42%), disusul 

lapangan usaha Perdagangan (18%) dan Jasa (17%). Adapun sektor 

pertambangan yang merupakan salah satu sektor yang banyak menyumbang 

terhadap PDRB, kontribusinya hanya sebesar 2% terhadap penyerapan 

tenaga kerja. Serta sektor lainnya secara rata-rata selama 5 tahun 

penyerapan tenaga kerja dibawah 10%.  
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Tabel 1.4 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 
Provinsi NTB 

Lapangan Usaha 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Pertanian, Kehutanan, Perburuan & 
Perikanan 45% 43% 39% 40% 42% 

Pertambangan dan Penggalian 2% 2% 2% 2% 2% 

Industri Pengolahan 8% 9% 9% 9% 14% 

Listrik, Gas dan Air 0% 0% 1% 0% 0% 

Bangunan 5% 5% 7% 6% 9% 

Perdagangan Besar, Eceran, Rumah 
Makan dan Hotel 19% 20% 22% 19% 10% 

Angkutan, Pergudangan, dan 
Komunikasi 4% 4% 2% 5% 4% 

Keuangan, Asuransi, Usaha 
Persewaan Bangunan, Tanah, dan 
Jasa Perusahaan 2% 1% 2% 2% 2% 

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 
Perorangan 16% 16% 16% 17% 18% 

Total 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

Sumber: BPS, diolah (2019) 

Berdasarkan identitas fungsi produksi (Q = f(K, L)) dimana dalam fungsi 

K termasuk didalamnya investasi yang memiliki definisi investasi yang lebih 

luas dimana investasi tidak hanya digambarkan berupa dana atau uang 

melainkan investasi sumber daya manusia. Selain itu, potensi sumber daya 

alam yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja 

sektoral sehingga meningkatkan perekonomian. Namun nyatanya baik 

investasi SDM maupun pemanfaatan SDA yang dianggap baik di NTB 

nyatanya belum mampu meningkatkan perekonomian daerah. 

Selanjutnya sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi regional, 

pertumbuhan PDRB juga tidak bisa lepas dari pengeluaran pemerintah dalam 

pelayanan publik (Rustiono, 2008).Pemerintah memainkan peran penting 
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dalam penyediaan pelayanan publik seperti infrastruktur, kesehatan 

masyarakat dan pendidikan dikarenakan sektor swasta tidak dapat 

memenuhi secara memadai untuk kebutuhan masyarakat. Adanya intervensi 

pemerintah akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi 

melalui sektor-sektor dimana terjadi kegagalan pasar (Hajamimi dan Falahi, 

2018). 

Tabel 1.5 Realisasi Belanja Daerah Provinsi NTB 

Tahun BTL BL Total
  

2013 56% 44% 100
% 

2014 56% 44% 100
% 

2015 61% 39% 100
% 

2016 55% 45% 100
% 

2017 53% 47% 100
% 

Sumber: BPS, diolah (2019) 

Pemerintah Daerah Provinsi NTB selama tahun 2013-2017 telah 

meningkatkan belanja daerah rata-rata sebesar 25% per tahunnya.Belanja 

daerah terbagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa proporsi belanja tidak langsung 

terhadap belanja langsung selama lima tahun lebih besar hingga 50% per 

tahun. Realisasi belanja langsung yang lebih kecil dibanding belanja tidak 

langsung mengindikasikan bahwa alokasi anggaran sebagian besar 

digunakan untuk kepentingan konsumsi (Rustiono, 2008). Pemerintah daerah 

perlu memprioritaskan kegiatan pelayanan publik di daerah dengan cara 
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meningkatkan proporsi belanja barang dan belanja modal dalam APBD dan 

mengurangi proporsi belanja tidak langsung lainnya (Kementrian Keuangan 

RI, 2014). Hal tersebut dikarenakan proporsi belanja langsung yang 

direalisasikan dalam bentuk program akan menghasilkan manfaat yang 

dirasakan langsung oleh masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan maka hal tersebut 

merupakan hal yang menarik untuk dikaji mengingat NTB menyimpan banyak 

potensi kekayaan sumber daya alam dengan kontribusi sektor pertambangan 

dan pertanian yang lebih besar serta kualitas SDM yang baik, namun belum 

mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di NTB. Hal tersebut terlihat dari 

masih fluktiatifnya angka pertumbuhan ekonomi di NTB yang berdampak juga 

pada tingginya angka kemiskinan dan minimnya tingkat kesempatan 

kerja.Sektor pertanian yang dianggap leading sector nyatanya belum mampu 

mengeluarkan belenggu kemiskinan dan pengangguran yang melekat pada 

masyarakat pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya 

dengan bertani.Selain itu, dengan adanya kontribusi yang cukup tinggi pada 

sektor pertambangan juga belum mampu untuk menyerap tenaga kerja di 

NTB. 

Selanjutnya dari segi pengeluaran pemerintah daerah sebagai tolak 

ukur kualitas pelayanan publik yang terdiri dari belanja langsung dan belanja 

tidak langsung, masih belum efektif dikarenakan presentase rata-rata 

realisasi belanja langsung lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak 
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langsung.Indikasinya adalah pengeluaran pemerintah di Provinsi NTB dinilai 

belum menghasilkan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Adanya pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami fluktuasi 

dikarenakan NTB masih bergantung dengan sektor pertambangan.Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi NTB dianggap masih 

belum mampu untuk mengelola potensi sumber daya alam selain 

pertambangan.Pemerintah provinsi belum mampu memaksimalkan potensi 

sektor lain untuk menutupi ketergantungan terhadap sektor pertambangan. 

Maka dari itu, pada penelitian ini dianalisis mengenai pertumbuhan ekonomi 

yang dilihat dari PDRB di NTB apakah telah dioptimalkan atau belum. 

Telah banyak penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Salah satunya penelitian yang 

dilakukan oleh Dona (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 

terhadap kesempatan kerja memiliki dampak positif dan signifikan. Adapun 

penelitian Tahir et al (2014) menemukan bahwa tingkat kemiskinan memiliki 

dampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian 

lain yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja juga dilakukan oleh 

Umaru dan Zubairu (2012) yang bertujuan untuk menganalisis peran sektor 

pertanian dan pertambangan dalam perekonomian, hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa rata-rata kontribusi sektor pertanian merupakan yang 

terbesar meskipun sektor pertambangan juga berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain penelitian di atas, penelitian lain juga 

dilakukan berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sebagaimana 
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dikemukakan oleh Hanif dan Arshed (2016) yang menunjukan bahwa 

pendidikan memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan penelitan terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa belum 

terdapat penelitian yang secara langsung mengkaji Kontribusi Sektor 

Unggulan, Angka Pasrtisipasi Sekolah dan Belanja Pemerintah Daerah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja Dan Kemiskinan di 

NTB. Penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan saat ini dalam hal pengaruh variabel secara parsial sehingga dapat 

dikatakan penelitian yang dilakukan saat ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama ini 

oleh NTB dan pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan dan tingkat 

kesempatan kerja. Variabel independen yang digunakan untuk mengukur 

kualitas SDA dilihat darisejauh mana kontribusi sektor unggulan yaitu sektor 

pertambangan dan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, 

penelitian ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) sebagai tolak ukur kualitas SDM terhadap pertumbuhan 

ekonomi, serta belanja pemerintah daerah untuk melihat kualitas pelayanan 

publik. Penelitian ini menggunakan tahun analisis 7 tahun selama periode 

2010-2017 dengan wilayah analisis 10 Kabupaten/ Kota di NTB. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di NTB? 

2. Bagaimana pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap 

pertumbuhan ekonomi di NTB? 

3. Bagaimana kontribusi belanja pemerintah daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di NTB? 

4. Bagaimana pengaruh sektor unggulan, APS dan belanja pemerintah 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap 

kesempatan kerja dan kemiskinan di NTB? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di NTB. 

2. Mengetahui pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap 

pertumbuhan ekonomi di NTB. 

3. Mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di NTB. 

4. Mengetahui pengaruh sektor unggulan, APS dan belanja pemerintah 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap 

kesempatan kerja dan kemiskinan di NTB.  
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1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Selama ini pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi di beberapa 

wilayah telah banyak dibahas dalam rangka pengentasan kemiskinan 

maupun penyerapan tenaga kerja, Namun belum banyak penelitian di 

Provinsi NTB dengan menggunakan tahun dan isu terbaru. 

2. Akademis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian 

selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi di daerah. 

3. Praktis  

Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

pengambil kebijakan dalam membangun ekonomi daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab 2 ini akan dijelaskan landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. Penelitian ini akan memfokuskan pada faktor-faktor endogen 

yaitu Angka Partisipasi Sekolah sebagai variabel yang mewakilkan peran 

modal manusia, kontribusi sektor pertambangan dan sektor pertanian yang 

mewakilkan peran sumber daya alam, serta peran pemerintah daerah yang 

dikur dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung.  

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Pertumbuhan  

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi 

barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Djojohadikusumo, 

1994). Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2006) didefinisikan sebagai 

ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian 

dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.Perkembangan dari pertumbuhan ekonomi selalu dinyatakan 

dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun 

tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka dengan demikian 

formula yang sering digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan 

ekonomi yaitu: 

g = 
𝐺𝐷𝑃1−𝐺𝐷𝑃0

𝐺𝐷𝑃0
 × 100 



18 
 

 
 

Pada persamaan tersebut, arti dari setiap unsur dinyatakan sebagai: 

a. g merupakan tingkat (persentase) pertumbuhan ekonomi 

b. GDP1 (gross domestic product atau produk domestic bruto atau 

secara singkat PDB) merupakan pendapatan nasional riil – yaitu 

pendapatan nasional yang dihitung pada harga tetap yang dicapai 

dalam suatu tahun (tahun 1). 

c. GDP0 merupakan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya 

(tahun 0). 

Adapun pendapatan nasional meruppakan jumlah pendapatan yang 

diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi 

barang dan jasa dalam suatu negara pada tahun tertentu (Sukirno, 

2013).Pendapatan nasional diukur dengan PDB (Produk Domestik Bruto), 

dimana PDB bertujuan untuk meringkas aktifitasekonomi dalam suatu nilai 

uang tertentu selama periode waktu tertentu (Mankiw, 2007).Nilai tersebut 

dihitung menurut harga berlaku (yaitu pada harga-harga yang berlaku pada 

tahun dimana PDB dihitung) dan menurut harga tetap yaitu harga yang 

berlaku pada tahun dasar (base year). 

Dengan menggunakan perhitungan menurut harga tetap, pendapatan 

nasional riil yang dihitung dari tahun ke tahun menggambarkan produksi 

barang dan jasa yang sebenarnya berlaku dalam perekonomian (Sukirno, 

2006).Maka dengan demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi 

menggambarkan mengenai perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku 

pada suatu tahun tertentu.Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut juga 
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menggambarkan sampai mana barang dan jasa telah bertambah pada suatu 

tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Ekonomi yang berhasil adalah yang memiliki tingkat akumulasi modal 

manusia dan modal fisik yang tinggi yang diimbangi dengan kemajuan 

teknologi yang berkelanjutan (Snowdon dan Vane, 2005). Gambar 1 

menjelaskan faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi dan ditunjukkan pada 

output yang secara langsung dipengaruhi oleh kontribusi tenaga kerja (Lt), 

modal fisik (Kt), sumber daya alam (Nt) dan produktivitas sumber daya 

(At).Adapun dampak dari efisiensi teknik dan alokasi digambarkan pada 

variabel produktifitas. Pada bagian bawah dari gambar 1 diamati penentu 

fundamental utama pertumbuhan ekonomi, termasuk kemampuan sosial 

(St).Rodrik (2003) dalam Snowdon dan Vane (2005) menggambarkan tiga 

faktor sebagai fundamental pertumbuhan, yaitu geografi, intergasi dan 

institusi.  
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Gambar 2.1.Fundamental sumber pertumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Snowdon dan Vane (2005) 

Menurut Todaro bahwa dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara 

terdapat tiga komponen yang menjadi penentu utama yaitu; (i) akumulasi 

modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan 

pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia; (ii) pertumbuhan 

penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun 

mendatang; (iii) kemajuan teknologi. Adapun pertumbuhan ekonomi dalam 

konteks regional atau wilayah didefinisikan sebagai pertambahan pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu 

kenaikan seluruh nilai tambah (value added) (Umiyati, 2012). Pendapatan 
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wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang 

beroperasi di daerah tersebut seperti tanah,modal, tenaga kerja dan teknologi 

yang dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.  

Struktur perekonomian merupakan komposisi peranan masing-masing 

sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun 

pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier.Struktur 

ekonomi dapat dilihat berdasarkan secara makro yaitu analisis sektoral. 

Sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dapat dibagi 

berdasarkan lapangan usaha yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 

(Machfud, 2016: 42): 

a. Sektor primer, yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, 

kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian. 

b. Sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas dan air, 

serta bangunan. 

c. Sektor tersier, yang terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, 

pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, 

serta jasa-jasa lain termasuk pemerintahan.   

Pembagian dalam struktur perekonomian yang dibagi berdasarkan 

kelompok lapangan usaha bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang 

maksimal.Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dengan kenaikan Produk 

Domestik Bruto atau pendapatan nasional bruto tanpa melihat perubahan 

kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau 

perubahan struktur ekonomi (Arsyad, 1999). 
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2.1.2. Teori Basis Ekonomi 

 Teori basis ekonomi dikembangkan oleh Richardson yang dikenal 

dengan teori basis ekspor (economic base theory). Teori ini menyatakan 

bahwa penentu utama dalam suatu perekonomian berkaitan dengan 

permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Taroman, 2000: 18). 

Pada teori basis ekonomi ini membedakan aktifitas sektor basis dan non 

basis.  

Teori pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh 

perbedaan karakteristik space terhadap pertumbuhan ekonomi, faktor yang 

menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan regional adalah 

keuntungan lokasi, aglomerasi migrasi dan arus lalu lintas modal antar 

wilayah. Namun secara umum teori pertumbuhan regional dapat dibagi atas 

empat kelompok besar, masing-masing didasarkan pada asumsi yang 

berbeda sehingga memberikan kesimpulan yang berlainan pula (Safrizal: 

1984). Kelompok pertama dinamakan sebagai “export base model” yang 

dipelopori oleh North (1955) yang kemudian disempurnakan oleh Tibbout 

(1956). Kelompok kedua lebih banyak berorientasi pada kerangka pemikiran 

“Neo Classic”. Teori ini dipelopori oleh Stein (1964), kemudian dikembangkan 

oleh Roman (1964) dan Siebert (1969). Kelompok ketiga menggunakan jalur 

pemikiran Keynes dan menamakan pendekatannya sebagai “cumulative 

causation models”. Teori ini dipelopori oleh Myrdal (1957). Kemudian 

diformulasikan lebih lanjut oleh kaldor (1970). Kelompok keempat lazim 
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dinamakan sebagai “core periphery models” yang mula-mula diajukan oleh 

Friedmann (1966). 

Ide pokok dari teori basis ekspor (export base) adalah adanya 

perbedaan sumber daya dan keadaan geografis daerah yang menyebabkan 

masing-masing daerah mempunyai keuntungan lokasi dalam beberapa 

sektor atau jenis kegiatan. Keuntungan tersebut selanjutnya dapat 

dimanfaatkan menjadi kegiatan-kegiatan basis ekspor. Apabila kegiatan 

tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, maka akan dapat dijadikan 

sebagai sektor kunci (leading sector/ key sector) bagi pertumbuhan ekonomi 

daerah sesuai keadaan geografis dan sumber daya daerah yang 

bersangkutan. Teori ini dipelopori oleh Douglas C. North yang berpendapat 

bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region akan lebih banyak ditentukan oleh 

jenis keuntungan lokasi (Comperative Advantage) dan dapat digunakan oleh 

daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Keuntungan lokasi umumnya 

berbeda di setiap daerah hal ini tergantung pada keadaan geografi daerah 

setempat. (Safrizal: 1984).  

Menurut penelitian sebelumnya alih fungsi lahan pertanian terjadi 

karena adanya perbedaan sumber daya dan keadaan geografis daerah yang 

menyebabkan masing-masing daerah mempunyai keuntungan lokasi dalam 

beberapa sektor atau jenis kegiatan produksi. Keuntungan tersebut dapat 

dimanfaatkan menjadi basis ekspor, jika mendorong pertumbuhan ekonomi 

maka akan menjadi sektor kunci (leading sector), jika leading sector suatu 

daerah non pertanian maka alih fungsi lahan pertanian akan terjadi 
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meningkat. Model Neo-Klasik mendasarkan analisisnya pada peralatan 

fungsi produksi. kelompok ini berpendapat bahwa unsur-unsur yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja dan 

kemajuan teknologi. Namun demikian teori pertumbuhan ini secara 

mendalam membahas pengaruh perpindahan penduduk (migrasi) dan lalu 

lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional (Barro, 1995). Teori 

basis ekonomi menggunakan Location Quotient (LQ), dikarenakan industry 

basis akan menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah ataupun 

diluar daerah. Karena penjualan keluar daerah akan menghasilkan 

pendapatan bagi daerah (Widodo, 2006).  

 

2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik 

Pertumbuhan ekonomi klasik menekankan pada dua faktor utama 

yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1999). 

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John 

Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat 

faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan 

kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh 

perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Mereka mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta 

teknologi tidak mengalami perubahan. 

Adam Smith merupakan ahli ekonomi yang pertama kali 

mengemukakan kebijaksanaan laissez-faire, dan merupakan ahli ekonomi 
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yang banyak berfokus pada permasalahan pembangunan. Dalam bukunya 

An Inquiry into the Natural and Causes of the Wealth of Nation (1776) ia 

menemukan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang 

yang sistematis. 

Teori klasik Adam Smith menekankan pada pentingnya sumber daya 

alam atau geografi dalam menunjang perekonomian.Unsur pokok dalam 

sistem produksi suatu negara dalam proses pertumbuhan ekonomi menurut 

Adam Smith dibagi menjadi dua aspek utama yaitu (Budiono, 1992: 8):  

1. Pertumbuhan Output 

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, 

yaitu:  

a. Sumber daya alam (faktor produksi tanah)  

Sumberdaya alam merupakan faktor pembatas (batas atas) dari 

pertumbuhan ekonomi. Selama sumberdaya alam belum 

sepenuhnya dimanfaatkan maka yang memegang peranan 

penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumberdaya 

manusia (tenaga kerja) dan stok kapital. Namun, jika 

sumberdaya alam telah dimanfaatkan sepenuhnya (dieksploitir) 

atau dengan kata lain batas atas daya dukung sumberdaya 

alam telah dicapai maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti. 

Sumber daya manusia atau jumlah penduduk dianggap 

mempunyai peranan yang pasif di dalam pertumbuhan output. 

Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan 
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kebutuhan tenaga kerja di suatu masyarakat, berapapun tenaga 

kerja yang dibutuhkan akan dapat terpenuhi. Dengan demikian, 

faktor tenaga kerja bukan kendala di dalam proses produksi 

nasional. Faktor kapital merupakan faktor yang aktif dalam 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu akumulasi kapital 

sangat berperanan dalam proses pertumbuhan ekonomi.  

b. Sumber daya manusia (jumlah penduduk) 

Pada proses pertumbuhan output, unsur sumber daya manusia 

dianggap memiliki peranan pasif artinya jumlah penduduk akan 

menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.  

c. Stok kapital yang tersedia.  

Akumulasi capital tidak dapat dilepaskan dari perluasan pasar 

yang merupakan tempat untuk mendistribusikan hasil produksi. 

Cakupan pasar memiliki pengaruh yang sangat luas bagi 

pemasaran hasil produksi. Maka pasar akan berpengaruh pada 

perolehan laba.  

2. Pertumbuhan Penduduk  

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam 

Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan 

mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah 

akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi 

dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan 

pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan 
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ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi 

(Sukirno, 2010). 

Selain pandangan Adam Smith, terkait dengan sumber daya alam 

terdapat pandangan yang umumnya digunakan yaitu pandangan pesimis 

atau perspektif Malthusian. Pandangan ini bermula dari pemikiran Malthus, 

Principle of population yang dipublikasikan pada tahun 1879. Pada 

pandangan ini, resiko terkurasnya sumber daya alam menjadi perhatian 

utama. Menurut Malthus bahwa sumber daya alam harus dimanfaatkan 

secara hati-hati dikarenakan adanya faktor ketidakpastian di masa yang akan 

dating (Fauzi, 2004). Lebih lanjut menurut Malthus bahwa produksi sumber 

daya alam akan mengalami diminishing return dimana output perkapita akan 

mengalami penurunan sepanjang waktu. Ketika proses diminishing return 

terjadi, maka standar hidup juga akan menurun hingga ke tingkat subsisten 

yang akan mempengaruhi kualitas reproduksi manusia. Menurut pandangan 

Malthus bahwa secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan 

dan tidak ada jaminan apabila pertambahan penduduk secara kuantitatif akan 

berpengaruh pada kelangsungan pertumbuhan. Pertambahan penduduk 

hanya akan medukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi.  

 

2.1.4. Teori Pertumbuhan Endogen 

Model pertumbuhan Neo Klasik Solow dirancang untuk menunjukkan 

bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, 
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dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam kegiatan perekonomian, dan 

pengaruhnya terhadap output barang dan jasa secara keseluruhan (Mankiw, 

2007:183). Pada tahap selanjutnya dikembangkan model pertumbuhan 

endogen yang merupakan pengembangan dari model Solow. Model 

pertumbuhan endogen mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan pola 

pertumbuhan ekonomi antar negara dalam jangka panjang, walaupun 

teknologi tetap diakui sebagai peran penting, namun teori pertumbuhan 

endogen menyatakan bahwa faktor teknologi tidak perlu ditonjolkan untuk 

menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang 

(Sodik, 2007). Lebih lanjut teori pertumbuhan endogen lebih menekankan 

bahwa peranan modal, termasuk modal manusia yang merupakan investasi 

sumber daya manusia merupakan faktor yang lebih penting (Adriani dan 

Wildayana, 2015).  

Teori Pertumbuhan Endogen timbul sebagai reaksi dari kekurangan 

teori neo-klasik yang membuktikan adanya tendensi konvergen, dimana 

terdapat kecendrungan bahwa semua negara di dunia akan memiliki tingkat 

pendapatan perkapita yang sama. Konvergensi tersebut menuntut bahwa 

negara indusri maju akan tumbuh lebih lambat dibanding negara-negara 

miskin. Pada teori pertumbuhan endogen dibuktikan bahwa tidak terdapat 

tendensi konvergen secara total, sehingga teori pertumbuhan endogen 

menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempertahankan produktifitas 

perekonomian sekaligus menjelaskan variasi perumbuhan antar negara 

(Prijambodo, 1995: 66).  
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Salah satu teori pertumbuhan endogen yang fokus dalam membahas 

peran modal manusia yaitu Lucas (1988) dan Romer (1990). Pada model ini 

penambahan modal fisik, tenaga kerja, dan adanya modal manusia sebagai 

input dalam fungsi produksi (Anwar, 2017). Pada awalnya, teori pertumbuhan 

endogen berkembang dalam dua cabang pemikiran. Pertama, bahwa 

learning-by-doing dengan memperkenalkan hal-hal baru akan mendorong 

peningkatan produktivitas perekonomian. Kedua, mereka percaya bahwa 

penemuan-penemuan baru merupakan sumber utama untuk meningkatkan 

produktivitas ekonomi.  

Learning by-doing dapat bersumber dari tiga kegiatan utama yaitu: 

labor learning, capital learning dan organization learning. Labor learning 

terkait dengan peningkatan produktivitas karena pengulangan pekerjaan, 

baik dalam proses produksi yang bersifat labor intensive maupun capital 

intensive. Adapun capital intensive terkait dengan peningkatan pengetahuan 

yang dibawa oleh mesin-mesin baru. Sedangkan organization learning 

secara luas merupakan peningkatan fungsi manajerial (Prijambodo, 1995: 

69).   

 

2.1.5. Teori Pertumbuhan Keynes 

Pandangan Keynes mengkritik pemikiran Klasik yang menyatakan 

bahwa kesempatan kerja penuh selalu tercapai. Menurut Keynes bahwa 

dalam pasar tenaga kerja, bahwa pengangguran merupakan wujud dalam 

perekonomian. Penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang 
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terjadi. Hal tersebut disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang 

merupakan wujud dalam perekonomian.  

Kritik selanjutnya Keynes berpendapat bahwa sistem pasar bebas 

tidak akan membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan 

tingkat kesempatan kerja penuh. Sebaliknya Keynes berpendapat bahwa 

untuk menciptakan keadaan tenaga kerja penuh diperlukan intervensi 

pemerintah berupa regulasi yang diterapkan. Dalam mencapai tingkat 

kesempatan kerja penuh diperlukan tiga hal, yaitu: (1) menstabilkan tingkat 

harga dan mencegah inflasi, (2) mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, dan 

(3) menjaga kestabilan sektor luar negeri (Sukirno, 2000:20). 

Teori Keynes mengemukakan mengenai tingkat ekonomi dalam suatu 

negara ditentukan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan 

ekonomi tersebut. Pandangan Keynes sangat berbeda dengan pandangan 

klasik. Penentuan tingkat kegiatan suatu perekonomian menurut Keynes 

secara garis besar yaitu (Sukirno, 2013; 85): 

1. Peranan belanja agregat dalam menentukan kegiatan ekonomi. 

Analisis Keynes lebih banyak memperhatikan aspek 

permintaan, yaitu dengan menganalisis mengenai peranan dari 

permintaan berbagai golongan masyarakat dalam menentukan tingkat 

kegiatan ekonomi yang akan dicapai dalam suatu perekonomian. 

Pada dasarnya analisis Keynes berpendapat bahwa tingkat kegiatan 

ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu 

permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang 
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dan jasa yang diminta tersbeut yang diwujudkan dalam 

perekonomian. Semakin besar permintaan efektif dalam 

perekonomian, maka semakin besar juga tingkat produksi yang akan 

dicapai oleh sektor-sektor. Keadaan ini dengan sendirinya akan 

menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, 

pertambahan tenaga kerja dan pertambahan penggunaan faktor-

faktor produksi. 

Analisis Keynes juga berasumsi bahwa jumlah dan kemampuan 

dari faktor-faktor produksi tidak akan mengalami perubahan. Maka, 

kegiatan ekonomi akan bertambah tinggi dan lebih banyak faktor-

faktor produksi yang digunakan. Hal tersebut akan menyebabkan 

berkurangnya jumlah pengangguran dan faktor-faktor produksi. 

Dengan demikian, tingkat penggunaan tenaga kerja dalam 

perekonomian bergantung pada besarnya permintaan efektif yang 

tercipta dalam suatu perekonomian. Semakin besar permintaan 

efektif, maka semakin besar tingkat kegiatan ekonomi akan tercapai 

yang akan menyebabkan tingkat pengangguran menjadi semakin 

rendah. 

2. Komponen utama dari belanja agregat.  

Pada analisis Keynes, bahwa pengeluaran aregat dalam 

perekonomian meliputi pengeluaran pemerintah dan ekspor. Maka 

pengeluaran agregat dibedakan menjadi empat komponen yaitu: 

konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran 
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pemerintah dan eskpor. Dalam konteks ini, pemerintah bukan saja 

berfungsi untuk mengatur kegiatan perekonomian namun juga dapat 

mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat. Di satu pihak pemerintah 

melalui pemungutan pajak akan mengurangi belanja agregat. Namun 

pajak tersebut akan dibelanjakan lagi oleh pemerintah dan langkah 

tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat. Pemerintah 

seringkali membelanjakan dana yang melebihi penerimaan pajak. 

Langkah seperti ini akan meningkatkan kseluruhan pembelanjaan 

agregat.  

Teori Keynes berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan 

dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan 

suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh 

pemerintah sendiri. Menurut pandangan Keynes bahwa intervensi pemerintah 

diperlukan dengan menerapkan kebijakan fiskal untuk mengatur jalannya 

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah (Sun’an dan Astuti, 2008).  

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berhubungan 

dengan tingkat pembelian pemerintah, transfer dan struktur pajak. Kebijakan 

fiskal dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dengan menaikkan atau 

menurunkan penerimaan dan atau pengeluaran negara untuk mencapai 

tujuan tertentu. Tujuan kebijakan fiskal tersebut untuk meningkatkan 

pendapatan nasional, peningkatan kesempatan kerja, penurunan laju inflasi, 
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penurunan deficit neraca perdagangan dan penurunan deficit neraca 

pembayaran internasional (Ma’ruf dan Wihastuti, 2008).  

Model makroekonomi Keynesian merupakan teori yang menjelaskan 

perekonomian yang berfluktuatif dalam jangka pendek dengan fokusnya pada 

sisi pengeluaran secara agregat. Identitas dasar Keynesian dapat 

diilustrasikan sebagai berikut: 

PDB = C + I + G + (X-M) 

Dimana: C merupakan total konsumsi rumah tangga terhadap barang dan 

jasa; I merupakan investasi; dan G merupakan pengeluaran pemerintah. 

 

2.1.6. Pengangguran dan Kesempatan Kerja 

Pengangguran merupakan ketidakmampuan seseorang dalam 

mendapatkan pekerjaan. Menurut Sukirno (2013) bahwa dalam membedakan 

jenis pengaguran terdapat dua cara yaitu: (i) berdasarkan sumber atau 

penyebab terjadinya pengangguran tersebut dan (ii) berdasarkan pada ciri 

pengangguran tersebut. Adapun berdasarkan penyebabnya pengangguran 

dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: 

a. Pengangguran Normal atau Friksional 

Pengangguran yang terdapat dalam suatu perekonomian sebanyak 

dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja merupakan pengangguran 

normal atau friksional. Dianggap pengangguran normal dikarenakan 

kesempatan kerja penuh tetap akan tercapai apabila terdapat jenis 

pengangguran tersebut. Dimana pengangguran jenis ini merupakan 
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seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik, bukan 

disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memperoleh pekerjaan. Dalam 

perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran akan lebih rendah 

dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pekerja sulit untuk mendapat 

pekerjaan.Maka para pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal 

tersebut akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan 

lamanya dan mencari pekerjaan baru dengan gaji yang lebih tinggi atau 

sesuai denngan keahliannya. Maka, dalam proses mencari kerja baru 

tersebut untuk sementara para pekerja tersebut tergolong menganggur 

dan digolongkan sebagai pengangguran normal. 

b. Pengangguran Siklikal 

Pengangguran jenis ini terjadi apabila dalam suatu perekonomian 

terjadi kemerosotan permintaan agregat sehingga menyebabkan 

pengusaha mengurangi produksinya.Penurunan produksi tersebut 

menyebabkan perusahaan-perusahaan harus mengurangi pekerja atau 

menutup perusahaannya yang mengakibatkan bertambahnya jumlah 

pengangguran. 

c. Pengangguran Struktural 

Terjadinya kemerosotan di dalam perekonomian disebabkan oleh 

banyaknya faktor, seperti wujud barang baru yang lebih baik, kemajuan 

teknologi yang mengurangi permintaan atas barang tersebut, biaya 

pengeluaran yang sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, serta ekspor 

produksi yang sangat menurun dikarenakan persaingan dari negara-



35 
 

 
 

negara lain. Adanya kenerosotan tersebut menyebabkan kegiatan 

produksi dalam industri tersebut menurun dan sebagian pekerja terpaksa 

diberhentikan dan menjadi pengangguran. Disebut demikian karena ia 

disebebkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. 

d. Pengangguran Teknologi 

Pada suatu perekonomian pengangguran dapat ditimbulkan oleh 

adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan 

kimia.Pengangguran jenis ini ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan 

kemajuan teknologi lainnya. 

Sedangkan jenis pengangguran berdasarkan cirinya dibagi menjadi 

sebagai berikut: 

a. Pengangguran Terbuka 

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan 

pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.Akibatnya 

dalam perekonomian semakin banyak tenaga kerja yang tidak 

memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini dalam jangka yang cukup 

panjang tenaga kerja tersebut tidak akan melakukan pekerjaan sehingga 

mereka akan menganggur secara nyata dan dalam waktu penuh. 

Karenanya pengangguran ini dinamakan pengangguran 

terbuka.Pengangguran terbuka dapat pula terjadi sebagai akibat dari 

kegiatan ekonomi yang turun menurun, kemajuan teknologi yang 

mengurangi penggunaan tenaga kerja atau sebagai akibat dari 

kemunduran perkembangan suatu industri. 
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b. Pengangguran Tersembunyi 

Pengangguran jenis ini menjadi wujud utama pada sektor pertanian 

atau jasa.Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah 

tenaga kerja yang digunakan bergantung pada banyak faktor. Faktor yang 

perlu dipertimbangkan antara lain; besar atau kecilnya perusahaam, jenis 

kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau 

intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Permasalahan yang 

banyak terjadi pada negara berkembang adalah jumlah pekerja dalam 

suatu kegiatan ekonomi lebih banyak daripada yang diperlukan.Adanya 

kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran 

tersembunyi. 

c. Pengangguran Bermusim 

Pengangguran ini terutama terdapat pada sektor pertanian dan 

perikanan.Seringkali terjadi pada musim hujan buruh karet dan nelayan 

tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur.Pada 

musim kemarau pula para pekerja di sawah tidak dapat menggali 

tanahnya.Di samping itu pada umumnya para pesawah tersebut tidak 

begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Pada 

masa-masa diatas tersebut para buruh dan nelayan tidak melakukan 

pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran 

seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. 

d. Setengah Menganggur 



37 
 

 
 

Fenomena migrasi dari desa ke kota seringkali terjadi pada negara-

negara berkembang. Akibat dari kegiatan tersebut, banyaknya pekerja 

yang berpindah ke kota tidak dapat memperoleh pekerjaan dengan 

mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh 

waktu.Disamping itu ada pula yang tidak menganggur, namun tidak 

bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka jauh lebih rendah 

dibanding pekerja normal.Pekerja tersebut mungkin hanya bekerja satu 

hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari.Pekerja-

pekerja yang memiliki masa kerja seperti yang dijelaskan diatas 

digolongkan sebagai setengah menganggur. 

Kesempatan kerja merupakan kuantitas tenaga kerja yang dapat 

diserap dalam suatu perusahaan/ usaha.Kesempatan kerja dapat 

didefinisikan tersedianya lapangan kerja yang memungkinkan tenaga 

kerja/ labor melaksanakan aktivitas produktifnya.Secara umum, 

kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja 

(Djunaedi, 2009).Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

kesempatan kerja merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun 

keatas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.Secara umum, 

golongan yang termasuk tenaga kerja yaitu penduduk yang berusia 15 – 

24 tahun. 

Menurut Esmara (1986) dalam Idris et al (2014) bahwa kesempatan 

kerja merupakan jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah 

mendapatkan pekerjaan. Semakin banyak orang yang bekerja maka 
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semakin luas kesempatan kerja. Sedangkan menurut Sukirno (2000: 13) 

bahwa kesempatan kerja didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 

semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu sudah 

mendapatkan pekerjaan.  

 

2.1.7. Kemiskinan 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki 

banyak potensi sumber daya alam yang belum mampu dikembangkan secara 

maksimal. Secara sederhana, karakteristik umum yang banyak ditemui 

dinegara-negara berkembang adalah sebagai berikut (Todaro dan Smith, 

2006:60-61): 

1. Standar hidup yang relatif rendah, ditunjukkan oleh tingkat pendapatan 

yang rendah, ketimpangan pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan 

yang buruk dan kurang memadainya sistem pendidikan.  

2. Tingkat produktivitas rendah. 

3. Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi. 

4. Ketergantungan pendapatan yang sangat besar kepada produksi sektor 

pertanian serta ekspor produk-produk primer (bahan-bahan mentah). 

5. Pasar yang tidak sempurna dan terbatasnya informasi yang tersedia. 

6. Dominasi, ketergantungan dan kerapuhan yang parah pada hampir setiap 

aspek hubungan internasional. 

Karakteristik umum yang banyak ditemui di negara berkembang adalah 

masih tingginya tingkat kemiskinan. Menurut Mudrajat Kuncoro (2003:123) 
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dalam Machmud (2016:281) bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan 

memenuhi standar hidup minimum, yang diukur berdasarkan konsumsi. Garis 

kemiskinan berdasarkan konsumsi ini terbagi menjadi dua unsur, yaitu: (1) 

pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan 

kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat 

bervariasi dimana mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat. Sedangkan Kemiskinan menurut BPS (2016) dibagi 

menjadi: 

1. Kemiskinan relatif, merupakan kondisi miskin yang diakibatkan oleh 

adanya kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat sehingga terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. 

2. Kemiskinan absolut atau mutlak. Kemiskinan tersebut berkaitan dengan 

standar hidup minimum masyarakat yang tidak mampu mencukupi 

kebutuhan pokok minimum seperti sandang, pangan, kesehatan, 

perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.  

Kemiskinan merupakan permasalahan besar yang hampir ditemui di 

semua negara berkembang, khsusunya Indonesia.Tinggi rendahnya tingkat 

kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu (1) 

tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar sempitnya kesenjangan 

distribusi pendapatan (Todaro dan Smith, 2006:66-67).Distribusi pendapatan 

mengandung dua aspek, pertama bagaimana upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kesejateraan mereka yang masih berada dibawah garis 

kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah pemerataan pendapatan secara 
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menyeluruh dalam artian mempersempit perbedaan pendapatan antar 

penduduk (Idris et al, 2014). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), kemiskinan berdasarkan 

penyebabnya dibagi menjadi kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. 

Kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor-faktor adat atau budaya yang 

membelenggu seseorang.Namun jenis kemiskinan ini dapat dihilangi atau 

dikurangi.Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang 

disebabkan karena ketidakberdayaan seseorang atau masyarakat terhadap 

sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karena mereka status soial mereka 

yang lemah. 

 

2.1.8. Pengeluaran Pemerintah Daerah 

Pengeluaran merupakan komponen pos pembiayaan dalam struktur 

APBD yang bertujuan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran 

pembiayaan dapat berupa: (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan 

modal misalnya penambahan modal pada BUMD, (3)  pembelian  surat 

berharga seperti Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi pemerintah daerah, 

(4) pelunasan utang, dan (5) pemberian pinjaman (Mahmudi, 2010: 87).  

Adapun biaya jika dilihat berdasarkan hubungannya dengan aktifitas, 

maka diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Biaya langsung (Direct Cost), merupakan biaya yang langsung terkait 

dengan kegiatan. Hal tersebut berarti suatu kegiatan tidak akan 

terlaksana tanpa biaya tersebut. Biaya langsung meliputi:  
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a. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang terlibat langsung 

dengan pelaksanaan kegiatan. Perilaku biaya tenaga kerja langsung 

bersifat variabel, yaitu jumlahnya fluktuatif mengikuti banyaknya 

kegiatan. Biaya tenaga kerja langsung mencakup: 1) honorarium dan 

upah, 2) lembur, dan 3) biaya personil lainnya misalnya asuransi 

kesehatan dan asuransi jiwa. Manajer keuangan public bertanggung 

jawab untuk menentukan tariff honorarium dan upah yang wajar, tariff 

lembur serta biaya yang terkait dengan tenaga kerja langsung lainnya 

yang akan dituangkan dalam standar tariff tenaga kerja langsung. 

b. Biaya Barang dan Jasa, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk 

pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan 

kegiatan. Biaya barang dan jasa meliputi: 1) biaya ATK, 2) biaya 

bahan atau material, 3) biaya sewa gedung, kendaraan dan peralatan, 

4) biaya perjalanan, 5) biaya cetak dan penggandaan, 6) biaya kontrak 

hokum (notaris). 

c. Belanja modal, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-

barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara 

lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, 

instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya.  

2. Biaya tidak langsung (Indirect Cost) merupakan biaya yang tidak terkait 

secara langsung dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Kaitan biaya 

ini dengan kegiatan bersifat tidak langsung, artinya suatu kegiatan masih 

dapat berjalan meskipun biaya tidak langsung tersebut tidak dikeluarkan. 
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Namun secara keseluruhan biaya tidak langsung juga memiliki andil untuk 

memperlancar dan mensukseskan kegiatan, hanya apabila biaya tidak 

langsung tidak dikeluarkan, tidak akan menggagalkan pelaksanaan 

kegiatan. Biaya tidak langsung mencakup: 

a. Biaya tenaga kerja tidak langsung 

b. Biaya pendidikan, pelatihan dan pindah tugas pegawai 

c. Biaya riset dan pengembangan 

d. Biaya administrasi dan umum 

e. Biaya penyusutan 

Adanya klasifikasi mengenai biaya langsung dan tidak langsung 

tersebut digunakan dalam sistem penganggaran pemerintah pusat ataupun 

daerah sejak penerapan PP No. 105 tahun 2000 tentang Pertanggung 

jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No 29 Tahun 

2002 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 58 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan, Keuangan Daerah dan Permendagri No 59 tahun 2007 sebagai 

revisi Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah.  

Menurut Rostow dan Musgrave dalam Haryanto (2013) bahwa 

terdapat tiga tahap yang mengubungkan antara pengeluaran pemerintah dan 

pembangunan ekonomi. pada tahap awal perkembangan ekonomi, 

persentase investasi pemerintah terhadap total investasi lebih besar. Hal 

tersebut disebabkan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan 

prasarana yang menunjang perekonomian seperti pendidikan, kesehatan, 
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prasarana transportasi dan lain sebagainya. Pada tahap menengah, investasi 

pemerintah tetap diperlukan namun dengan tujuan untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi agar stabil, namun pada tahap ini peran investasi 

swasta sudah semakin besar. Pada tahap menengah ini, dikarenakan sudah 

banyaknya investasi swasta maka pemerintah lebih besar dikarenakan 

banyaknya terjadi kegagalan pasar dan membuat pemerintah harus 

menyediakan barang dan jasa public dari yang lebih besar dari segi kuantitas 

dan kualitas. 

Selanjutnya pada tahap ekonomi yang lebih lanjut menurut Rostow 

bahwa dalam pembangunan, aktivitas pemerintah berubah dari penyediaan 

prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktifitas sosial seperti program 

kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesejatan masyarakat dan lain 

sebagainya. Menurut Worldbank (2013) dalam Ananda (2017:137-138) 

bahwa terdapat 4 prinsip dalam menjalankan tugas pengeluaran daerah, 

diantaranya: 

1. Efisiensi dalam penyediaan pelayanan public. 

Penyediaan pelayanan public yang efisien pada dasarnya akan 

mendorong kualitas dari penggunaan anggaran pemerintah daerah 

menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dalam hal ini akan lebih 

paham tentang kondisi kebutuhan masyarakat yang ada 

didaerahnya masing-masing. 

2. Pemerataan pendapatan oleh pemerintah pusat. 
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Tugas pemerintah pusat dalam kaitannya dengan pemerataan 

pendapatan harusnya menempati porsi yang lebih besar dibanding 

dengan pemerintah daerah. Sehingga dalam kebijakan yang terkait 

dengan permasalahan pemerataan pendapatan yang bersifat 

makro akan lebih tepat jika ditangani oleh pemerintah pusat. 

3. Tidak ada tugas pengeluaran daerah yang paling baik 

Pengeluaran daerah terhadap pelayanan pendidikan dan 

kesehatan di tingkat dasar yang terdapat didaerah tentu menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah. Namun dengan demikian, 

terkadang pencapaian dari tujuan penyediaan pelayanan public ini 

masih terkait secara erat dengan kebijakan pemerintah pusat. 

Sehingga fokus pada satu kebijakan mungkin akan dapat 

mengurangi efisiensi dalam pelayanan public. 

4. Tugas pengeluaran daerah harus jelas dan tidak berubah-ubah. 

Pengeluaran daerah untuk negara yang tersentral mungkin tidak 

terlalu bermasalah. Namun bagi negara yang terdesentralisasi 

seringkali terdapat masalah. Dalam hal ini apabila tugas 

pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling 

tumpang tindih, maka tentu akan menciptakan ketidakefisienan 

dalam penyediaan pelayanan public. Sehingga tugas pengeluaran 

pemerintah daerah harus secara jelas diberikan dan dibedakan 

dengan tugas pengeluaran pada pemerintah pusat.  
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2.2. Hubungan Antar Variabel  

2.2.1. Kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 

Sektor unggulan pada negara-negara berkembang seringkali 

bergantung pada sektor primer yang menjadi tumpuan suatu perekonomian. 

Pada teori basis ekonomi terdapat gagasan bahwa perekonomian lokal harus 

menambah aliran uang masuknya agar tumbuh sehingga cara yang efektif 

untuk menambah aliran uang masuk adalah dengan menambah ekspor 

(Blair, 1991 dalam Soepono, 2001).  

Sektor primer seringkali dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya 

alam. Hal tersebut dikarenakan sektor primer biasanya menggunakan 

pemanfaatan tanah atau lahan. Kekayaan alam mengandung kemungkinan 

yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif 

yang sangat efektif (Djojohadikusumo, 1994:257). 

Sektor pertanian dan sektor pertambangan merupakan salah satu 

variabel input dari pertumbuhan faktor produksi dimana kedua sektor tersebut 

memanfaatkan sumber daya alam dalam memproduksi komoditasnya seperti 

tanah atau lahan dan mineral. Adanya peningkatan faktor produksi tersebut 

dapat bersumber dari kekayaan alam yang terdapat di suatu 

negara.Kekayaan alam tersebut meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan 

iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, hasil laut, jumlah dan berbagai 

jenis komoditas tambang (Sukirno, 2013: 429).Apabila suatu negara memiliki 
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kekayaan alam yang dapat menguntungkan, maka pertumbuhan ekonomi 

suatu negara dapat dipercepat. 

Secara umum, faktor produksi atau input yang digunakan untuk proses 

produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dapat dikelompokkan 

sebagai berikut; tenaga kerja, tanah dan sumber daya alam lainnya, teknologi 

dan faktor sosial. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut (Sutikno, 

2006: 14): 

 Y = f (K, L, R, S, T, S) 

Dimana: Y merupakan total produksi; L merupakan jumlah tenaga kerja; 

K merupakan capital; R merupakan resources (Sumber Daya Alam); T 

merupakan teknologi; S merupakan sosial budaya. Berdasarkan fungsi 

tersebut dapat menjelaskan bahwa sumber daya alam bersama dengan 

fungsi input lainnya menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut 

Reksohadiprodjo (1996: 3) bahwa secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

apabila sumber daya alam ditingkatkan penggunaannya maka pertumbuhan 

atau output dapat pula ditingkatkan.  

Menurut Sutikno (2006) bahwa sumber daya alam memiliki sifat yang 

searah dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak sumber daya alam 

maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Hal 

tersebut terjadi apabila dalam suatu pembangunan yang berhasil, maka akan 

semakin banyak sumber daya alam yang dapat digali. Suatu daerah yang 

semula diketahui tidak memiliki cadangan sumber daya alam apapun, bisa 

jadi pada tahun-tahun selanjutnya dikarenakan proses pembangunan dapat 
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memiliki sumber daya alam yang tak ternilai harganya. Hal tersebut yang 

pada akhirnya akan mendorong suatu pembangunan ekonomi dan tentunya 

memicu suatu pertumbuhan ekonomi. Tersedianya sumber daya alam yang 

melimpah seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, 

iklim, sumber air, maupun sumber lautan lainnya merupakan hal yang 

penting. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam atau tanah tidak 

akan dapat membangun dengan cepat (Syahroni, 2016).  

Menurut perspektif Richardian bahwa sumber daya begitu mudah 

tersedia sehingga produksinya dapat selalu diperluas secara proporsional 

dengan memasukan input tenaga kerja dan kapital. Pada perspektif 

Richardian bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan produksi 

sumber daya alam dan energi yang meningkat (Reksohadiprodjo, 1996: 3).  

Menurut pandangan eksploitatif atau perspektif Richardian bahwa 

sumber daya alam dianggap sebagai mesin pertumbuhan yang 

mentransformasikan sumber daya dalam man made capital yang akan 

menghasilkan produktivitas lebih tinggi dimasa mendatang. Selain itu, 

pandangan Richardian juga mengemukakan bahwa keterbatasan suplai dari 

sumber daya yang ditujukan untuk memperoleh kebutuhan ekonomi dapat 

disubtitusikan dengan cara ekstensifikasi atau memanfaatkan sumber daya 

yang belum di eksploitasi (Fauzi, 2004). Namun apabila sumber daya alam 

menjadi langka, akan tercermin dalam dua indikator ekonomi yaitu 

meningkatnya harga output maupun biaya ekstraksi per satuan output. 

Dengan meningakatnya harga output maka akan menurunkan permintaan 
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terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Dampak 

dari adanya kelangkaan akan memberikan insentif untuk mengembangkan 

inovasi-inovasi seperti pencarian sumber daya baru, peningkatan efisiensi 

produksi dan peningkatan teknologi daur ulang sehingga dapat mengurangi 

tekanan terhadap pengurasan sumber daya alam.  

2.2.2. Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Salah satu variabel penting dari model pertumbuhan endogen adalah 

modal manusia. Dimana modal manusia diperoleh melalui pengetahuan dan 

keterampilan pekerja melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Modal 

manusia tersebut akan membentuk tenaga kerja yang berkualitas. Semakin 

berkualitas sumber daya manusia, maka kemampuan untuk memproduksi 

barang dan jasa pada suatu negara juga akan meningkat (Soejoto et al, 

2017). 

Berdasarkan penelitian Romer (1990) bahwa modal manusia juga 

dapat mempengaruhi pertumbuhan total faktor produksi dengan cara 

mengadopsi teknologi baru dan mengembangkannya secara eksogen 

sehingga dapat memperluas produksi domestik yang dihasiilkan dari inovasi 

teknologi tersebut. Maka secara garis besar bahwa angkana terja yang 

teredukasi dapat menciptakan, mengimplementasikan dan mengadopsi 

inovasi teknologi yang akan mempengaruhi pertumbuhan secara umum.  
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Peran pendidikan dalam pembangunan biasanya bermula pada 

pendapat bahwa pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan 

martabat manusia. Menurut Djojohadikusumo (1994: 214) bahwa melalui 

pendidikan masyarakat mendapat kesempatan untuk membina 

kemampuannya dan mengatur kehidupannya secara wajar.Perluasan 

kesempatan dalam memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan 

secara ekonomi untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam 

kehidupan maysrakat. 

Menurut Todaro dan Smith (2011: 60) bahwa pendidikan merupakan 

input masukan bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai 

komponen modal manusia, yang berarti investasi produktif dalam sumber 

daya manusia. Maka menurut Djojohadikusumo (1994: 215) pembinaan mutu 

sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan perekonomian harus 

diartikan sebagai usaha ntuk meningkatkan dan meluaskan keterampilan 

teknis, keahlian professional, dan kecerdasan akademis dalam kehidupan 

masyarakat secara menyeluruh. 

Selain itu, perkembangan penelitan penting lainnya untuk mengukur 

sumber daya manusia dilakukan oleh Mincer tahun 1970-1974 yang 

berpendapat bahwa motivasi utama untuk bersekolah adalah untuk 

mengembangkan kemampuan umum individu, sehingga masuk akal apabila 

modal manusia diukur melalui pendidikan atau tingkat sekolah seorang 

individu. Selain itu, tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi upah yang 
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diterima individu dalam peningkatan kesejahteraan mereka (Mincer, 1970-

1974 dalam Hanushek, 2013). Maka, tingkat pertumbuhan merupakan fungsi 

langsung dari modal manusia (H), yang ditulis dengan persamaan: 

g = rH + Xβ + ε 

Dimana r dan β merupakan parameter yang tidak dapat diestimasi. X 

merupakan vector dari fungsi lain, dan ɛ merupakan elemen eror atau 

stokastik. Secara universal telah diakui bahwa pendidikan merupakan fungsi 

produksi yang berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan modal manusia, maka 

akan meningkatkan produktivitas dan kompetensi yang akan memberikan 

manfaat secara keseluruhan pada individu, masyarakat dan negara secara 

keseluruhan (Hanif dan Arshed, 2016). Perolehan pendidikan yang lebih 

tinggi akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Sulistiawati, 2012). 

Selain itu, seorang pekerja yang memiliki kemampuan merupakan mereka 

yang menempuh pendidikan lebih lama dibandingkan pekerja yang hanya 

menyelesaikan pendidikan sekunder (Cubas et al, 2015). 

Perolehan pendidikan dengan kegiatan untuk memperoleh 

pengetahuan umum, proses pembelajaran keterampilan dasar dan 

pengembangan keterampilan dasar dari beberapa mata pelajaran, 

mengembangkan kekuatan mental, dan lain sebagainya akan 

mempersiapkan orang kepada kehidupan yang lebih matang secara 

intelektual (Hanif dan Arshed, 2016). Maka dari itu pencapaian pendidikan 
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dalam suatu masyarakat atau yang biasa disebut sebagai persediaan modal 

menyebabkan peningkatan tingkat pendidikan dari waktu ke waktu harus 

dibedakan dengan baik.Maka tingkatan pendidikan dibedakan menjadi tingkat 

pendidikan primer, tingkat pendidikan sekunder dan tingkat pendidikan tinggi 

(Tasel, 2013). 

Permasalahan yang banyak terjadi di negara berkembang adalah 

kegagalan dalam akumulasi modal manusia.Maka yang terjadi adalah 

semakin tinggi tingkat pendidikan, maka partisipasi anak yang bersekolah 

juga berkurang.Hal tersebut disebabkan karena banyak anak yang lebih 

memilih terlibat dalam pekerjaan dibanding berpartisipasi dalam sekolah. Hal 

tersebut mendatangkan banyak konsekuensi pada tingkat individu maupun 

tingkat sosial, mencakup: (1) anak yang putus sekolah tidak mungkin dapat 

melewati batas pendapatan tertentu, karena pendapatan untuk pekerja yang 

berpendidikan dan tidak berpendidikan akan sangat berbeda, (2) melalui 

putus sekolah secara besar-besaran pada anak, maka tingkat agregat 

akumulasi modal manusia dalam perekonomian nasional menurun dan 

menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara (Seebens dan Wobst, 

2003). 

 

2.2.3. Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi. 

Pengeluaran pemerintah merupakan konsumsi barang dan jasa yang 

dilakukan oleh pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah 
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untuk keperluan administrasi dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Wahyuni 

et al, 2014). Menurut Dumairy (1996) bahwa anggaran belanja merupakan 

salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dapat memengaruhi 

perekonomian melalui fungsi anggaran dalam alokasi, distribusi, dan 

stabilisasi. 

Berdasarkan pendekatan Keynes bahwa terdapat hubungan sebab 

akibat dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut 

pendekatan Keynes bahwa peran pemerintah dalam perekonomian sangat 

penting untuk mengatasi kegagalan pasar. Pemikiran Keynes lebih 

menekankan pada kebijakan fiscal yang dimana kebijakan pemerintah dalam 

pembelian barang atau jasa, transfer dan struktur pajak. Adanya intervensi 

pemerintah dalam kebijakan fiscal dapat meningkatkan pendapatan nasional 

(Ma’ruf dan Wihastuti, 2008).  

Menurut Sukirno (2004),tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh 

suatu negara diukur dariperkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai 

suatu negara atau daerah.Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah 

satu carayang dapat dilakukan daerah tertinggal adalah dengan 

meningkatkan belanja pemerintah daerah. Sodik (2007) mengemukakan 

bahwa belanja pemerintah daerah merupakan bentuk rangsangan atau 

stimulus yang dilakukan untuk memacu perkembangan perekonomian 

daerah. Dampak langsung aktifitas pemerintah terhadap perekonomian 

ditunjukkan oleh besar atau jecilnya pengeluaran pemerintah, sehingga 
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pengelolaan besaran pengeluaran pemerintah yang tidak tepat justru akan 

merugikan perekonomian (Sun’an dan Astuti, 2008). 

Menurut Sukirno (2013: 168) bahwa salah satu penentu pengeluaran 

pemerintah merupakan tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Kegiatan 

pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi kea rah yang diinginkan. Salah 

satu tujuan dalam program pengeluaran pemerintah adalah mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Adanya tujuan tersebut 

membuat pemerintah sering membelanjakan uang lebih besar dibanding 

pendapatan yang diperoleh dari pajak. Misalnya dalam rangka mengatasi 

pertumbuhan ekonomi yang lambat, pemerintah perlu membiayai 

pembangunan infrastruktur seperti irigasi, jalan, pelabuhan serta 

mengembangkan pendidikan. Banyaknya upaya pemerintah dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga sejalan dengan meningkatnya 

belanja pemerintah.  

 

2.2.4. Pengaruh sektor unggulan, APS, dan belanja pemerintah daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada 

kesempatan kerja dan kemiskinan  

Besarnya pengaruh sektor unggulan, partisipasi sekolah dan belanja 

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak pada 

kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari kesempatan kerja maupun 

kemiskinan di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan 
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merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang 

dicapai oleh wilayah tersebut. Setiap wilayah akan berusaha untuk mencapai 

pertumbuhan yang optimal untuk meminimalkan angka kemiskinan (Jonaidi, 

2012). Tingginya garis kemiskinan khususnya di negara berkembang sering 

dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. 

Pertumbuhan harusnya berpihak pada penduduk miskin. Berdasarkan 

definisi tersebut, terdapat tiga sumber potensial pertumbuhan yang pro 

terhadap penduduk miskin, yaitu (a) tingkat pertumbuhan tinggi terhadap 

rata-rata pendapatan, (b) sensitifitas kemiskinan tinggi terhadap pertumbuhan 

pendapatan rata-rata, dan (c) pola pertumbuhan yang mengurangi 

kemiskinan dalam pendapatan relatif (Kraay, 2006). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu syarat yang dibutuhkan 

untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Artinya 

pertumbuhan tersebut sebaiknya menyebar di semua golongan pendapatan, 

termasuk pada golongan dimana penduduk miskin berada seperti pertanian 

atau di sektor-sektor padat karya (Siregar, 2006). Dengan menyebarnya 

pendapatan di semua golongan, maka akan dapat meningkatkan kontribusi 

sektor-sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian. Maka 

intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk medistribusikan manfaat dari 

pendapatan tersebut.  

Menurut Sukirno (2013: 168) bahwa pengeluaran pemerintah juga 

berperan dalam mengatasi pengangguran dan memperluas kesempatan 

kerja. Dalam mengatasi pengangguran pemerintah perlu melakukan lebih 
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banyak program- program pembangunan sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya menurut Todaro 

(2009) bahwa pengeluaran pemerintah dapat menciptakan berbagai 

prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan dan merupakan 

salah satu komponen dari permintaan agregat yang akan mendorong 

produksi selama perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja 

penuh.  

Pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi peningkatan 

kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan apabila terjadi peningkatan 

dalam sumber daya manusia melalui pendidikan. Dengan adanya 

peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dapat memecahkan 

masalah kekurangan tenaga kerja dengan menciptakan keterampilan yang 

diperlukan manusia sebagai sumber produktif dan memberikan pekerjaan 

yang menguntungkan, sehingga akan menciptakan perluasan kesempatan 

kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan (Jhungan, 

2016: 415).  
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2.3. Penelitian Terdahulu 
 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Tujuan 
Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Stevans 
dan 
Sessions 
(2008) 

The 
Relationship 
Between 
Poverty and 
Economic 
Growth 
Revisited. 
Volume 17 
No 1 page 5-
20.  

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk menguji 
pengaruh 
pertumbuhan 
ekonomi 
melalui 
pertumbuhan 
PDB terhadap 
tingkat 
kemiskinan di 
AS.  

Analisis 
regresi linier 
dengan data 
time series. 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
peningkatan 
pertumbuhan ekonomi 
secara signifikan terkait 
dengan pengurangan 
tingkat kemiskinan. 
Secara khusus, 
pertumbuhan PDB 
memiliki dampak yang 
lebih nyata terhadap 
kemiskinan selama 
periode ekspansi tahun 
1960-an, 1970-an, 1980-
an dan 2000-an dalam 
jangka panjang.  

2 Tahir et al 
(2014) 

Impact of 
GDP Growth 
Rate on 
Poverty of 
Pakistan: A 
Quantitative 
Approach. 
Volume 2 
Issue 2 
pages 119-
126.  

Tujuan utama 
dari penelitian 
ini adalah 
untuk 
mengukur 
dampak 
tingkat 
pertumbuhan 
PDB terhadap 
kemiskinan 
yang terjadi di 
Pakistan. 
Penelitian 
menggunakan 
data sekunder 
dari tahun 
1980 hingga 
2012. 

Regresi 
liner dengan 
menggunak
an Head 
Count Ratio.  

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
tingkat PDB memiliki 
dampak negatif 
signifikan terhadap 
kemiskinan di Pakistan. 
Tingkat kemiskinan 
meningkat, namun 
pertumbuhan PDB 
menurun diakibatkan 
oleh depresi global.  
Hal tersebut menjadi 
kegagalan kebijakan 
pemerintah dalam 
mengentaskan 
kemiskinan di Pakistan.  

3 Jonaidi 
(2012) 

Analisis 
Pertumbuha
n Ekonomi 
dan 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk meneliti 
hubungan dua 

Two-Stage 
Least 
Square 
(2SLS). 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan dua 
arah antara 
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Kemiskinan 
di Indonesia. 
Volume 1, 
No 1. 

arah antara 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
kemiskinan di 
Indonesia. 
Analisis 
pertama 
bertujuan 
untuk meneliti 
hubungan 
antara 
pengangguran, 
kemiskinan, 
investai dan 
pertumbuhan 
ekonomi. 
analisis kedua 
bertujuan 
untuk  meneliti 
hubungan 
antara 
investasi, 
angka harapan 
hidup, angka 
melek huruf, 
level 
pendidikan 
dan 
pertumbuhan 
ekonomi 
terhadap 
kemiskinan di 
33 Provinsi di 
Indonesia.  

pertumbuhan ekonomi 
dan kemiskinan. 
Pertumbuhan ekonomi 
dan pengurangan 
kemiskinan memiliki 
dampak signifikan 
khususnya di wilayah 
pedesaan yang memiliki 
tingkat kemiskinan relatif 
tinggi.  

4 Idris et al 
(2014) 

Pertumbuha
n Ekonomi, 
Kesempatan 
Kerja, 
Kemiskinan 
dan 
Ketimpangan 
Pendapatan 
di Provinsi 
Jambi. Vol. 9 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
mengidentifika
si dan 
menganalisis 
pengaruh  
pertumbuhan 
ekonomi 
terhadap 

Analisis 
regresi data 
panel. 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
pertumbuhan ekonomi 
terhadap kesempatan 
kerja di 5 kabupaten di 
Jambi memiliki dampak 
positif dan tidak 
signifikan.Sedangkan 
tingkat kemiskinan 
memiliki dampak negatif 
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No 1. kesempatan 
kerja, 
kemiskinan 
dan 
kesenjangan 
pendapatan di 
Provinsi Jambi 
selama 
periode 2008-
2012.  

dan tidak signifikan.  

5 Dona et al 
(2018) 

Analisis 
Faktor-
Faktor yang 
Mempengaru
hi 
Kesempatan 
Kerja. 
Volume 20 
No 1. 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
menganalisis 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
kesempatan 
kerja di Kota 
Samarinda. 
Faktor-faktor 
yang 
digunakan 
yaitu inflasi, 
upah dan 
pertumbuhan 
ekonomi.  

Analisis 
regresi 
berganda. 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
pertumbuhan ekonomi 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kesempatan kerja di 
Samarinda.  
Selain itu, pengaruh 
inflasi terhadap 
kesempatan kerja 
berpengaruh tidak 
signifikan terhadap 
kesempatan kerja. 
Pengaruh upah 
terhadap kesempatan 
kerja berpengaruh positif 
signifikan.   

6 Tasel dan 
Bayarcelik 
(2013) 

The Effect of 
Schooling 
Enrolment 
Rates on 
Economic 
Sustainability
. Volume 99 
page 104-
111.  

Paper ini 
meneliti 
hubungan 
sumber daya 
manusia dan 
pertumbuhan 
ekonomi 
menggunakan 
tingkat 
partisipasi 
sekolah di 
Turki. Paper ini 
bertujuan 
untuk meneliti 
pengaruh 
modal 
manusia 

Two Stage 
Least 
Square 
(2TSLS) 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan 
positif antara modal 
manusia yang diukur 
dengan level pendidikan 
SD, SMP dan SMA 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Hal tersebut 
membuktikan bahwa 
hubungan antara modal 
manusia dan 
pertumbuhan ekonomi 
merupakan hubungan 
jangka panjang.  
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terhadap GDP.  

7 Hanif dan 
Arshed 
(2016) 

Relationship 
between 
School 
Education 
and 
Economic 
Growth: 
SAARC 
Countries. 
Volume 6 No 
1 page 294-
300.  

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
menyoroti 
sumber daya 
manusia 
sebagai 
komponen 
penting dari 
fungsi produksi 
Cobb-
Douglass. 
Sumber daya 
manusia 
diukur dengan 
rasio  
partisipasi 
pendidikan 
primer, 
sekunder dan 
tersier di 
negara 
SAARC 
(Pakistan, 
India, 
Bangladesh, 
Bhutan, Nepal, 
Sri Lanka, 
Maldives dan 
Afghanistan).  

Fixed Effect 
Model 
(FEM) dan 
Ordinary 
Least 
Square 
(OLS).  

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pendidikan memiliki efek 
positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
Pemerintah dapat 
memperluas investasi di 
sektor pendidikan. Hasil 
menunjukkan bahwa 
dengan memperluas 
partisipasi pendidikan 
primer akan 
menciptakan beban bagi 
perekonomian karena 
individu masih belum 
cukup terampil untuk 
mendapatkan pekerjaan 
yang lebih baik. 
Sementara untuk 
pendidikan sekunder 
dan tersier dapat 
berkontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi 
dikarenakan individu-
individu tersebut akan 
mendapatkan pekerjaan 
di sektor ekonomi 
produktif.  

8 Pambudi 
dan 
Miyasto 
(2013) 

Analisis 
Pertumbuha
n Ekonomi 
dan Faktor-
Faktor yang 
Mempengaru
hi 
(Kabupaten/ 
Kota di 
Provinsi 
Jawa 
Tengah). 
Volume 2 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
menganalisis 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
ekonomi di 
Jawa tengah 
selama 2006-
2010. 
Penelitian ini 

Regresi 
Data Panel 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
investasi dan angkatan 
kerja berpengaruh 
signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, 
sedangkan aglomerasi 
dan human capital tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi.  
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Nomor 2 menggunakan 
model 
pertumbuhan 
ekonomi 
neoklasik 
Solow. 

9 Alaoui 
(2016) 

Impact of 
Women’s 
Education on 
the 
Economic 
Growth: An 
Empirical 
Analysis 
Applied to 
Morocco, 
Algeria, 
Tunisia, and 
Egypt. 
Volume 2 no 
3. 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk menguji 
pengaruh 
pendidikan 
wanita 
(pendidikan 
primer, 
sekunder, dan 
pendidikan 
tinggi)terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi 
selama 1960-
2012. 
Penelitian ini 
menguji dua 
model panel. 
Model pertama 
menjelaskan 
pengaruh 
pendidikan 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi 
secara umum, 
tanpa gender. 
Model kedua 
menjelaskan 
pengaruh 
pendidikan 
wanita 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi.  

Regresi 
data panel. 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
pendidikan wanita, 
khususnya tingkat 
pendidikan tersier 
secara keseluruhan 
berpengaruh terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
Namun, secara kontra 
untuk tingkat pendidikan 
dasar dan pendidikan 
sekunder (tanpa 
memperhatikan gender) 
berpengaruh negative 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi di negara 
Maroko, Algeria, Tunisia 
dan Mesir (MATE). 

9 Lantu et al 
(2017) 

Pengaruh 
Belanja 
Pemerintah 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 

Regresi 
linier 
berganda 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
hasil alokasi belanja 
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terhadap 
Pertumbuha
n Ekonomi 
dan 
Pengentasan 
Kemiskinan 
di Kota 
Bitung. 
Volume 19 
No 2 page 1-
18.  

membutikan 
pengaruh 
alokasi belanja 
langsung dan 
tidak langsung 
terhadap 
perkembangan 
perekonomian 
di kota Bitung 
dilihat dari 
pertumbuhan 
ekonomi dan 
pengaruhnya 
terhadap 
tingkat 
kemiskinan. 

pemerintah baik belanja 
langsung mapun tidak 
langsung belum mampu 
memicu pertumbuhan 
ekonomi secara 
signifikan. Hal tersebut 
disebabkan karena 
alokasi anggaran 
belanja tidak terfokus 
pada sektor-sektor 
perekonomian yang 
dapat memicu 
pertumbuhan ekonomi di 
daerah. 

10 Haryanto 
(2013) 

Pengaruh 
Pengeluaran 
Pemerintah 
terhadap 
Pertumbuha
n Ekonomi 
Kabupaten/K
ota di 
Provinsi 
Jawa 
Tengah 
tahun 2007-
2011.Volume 
2 No 3 
halaman 
148-158. 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
menganalisis 
pengaruh 
pengeluaran 
pemerintan 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi yang 
diproyeksikan 
dengan 
belanja 
langsung dan 
tidak langsung.  

Fixed Effect 
Model 
(FEM) 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
pengeluaran pemerintah 
baik belanja langsung 
maupun tidak langsung 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi.  

11 Akarue dan 
Eyovwunu 
(2017) 

An Empirical 
Assessment 
of the 
Contribution 
of 
Agricultural 
Sector to 
Nigerian 
Economy 
(1970-2012). 
Volume 1 No 
1 page 62-

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
menganalisis 
dampak sektor 
pertanian 
terhadap 
pertumbuhan 
dan 
pembangunan 
ekonomi 
(PDB) Nigeria 

Ordinary 
Least 
Square 
(OLS) 

Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa 
sektor pertanian 
memiliki dampak yang 
positif signifikan 
terhadap pertumbuhan 
dan pembangunan 
Nigeria. Nigeria 
merupakan negara yang 
bergantung pada sketor 
pertanian. Hasil 
penelitian juga 
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71. dan 
dampaknya 
pada berbagai 
subsektor 
pertanian. 
Pertanian 
diukur oleh 
kontribusi 
berbagai 
subsektor 
terhadap 
pertumbuhan 
GDP. 

menunjukkan bahwa 
berbagai dampak dari 
berbagai subsektor yang 
memberikan kontribusi 
signifikan terhadap 
pertanian dan perluasan 
PDB. Kinerja ekonomi 
yang baik dalam hal 
pertumbuhan PDB dapat 
dikaitkan dengan sketor 
pertanian yang 
berkembang dengan 
baik.  

12 Susilastuti 
(2018) 

Agricultural 
Production 
and its 
Implications 
on Economic 
Growth and 
Poverty 
Reduction. 
Volume 21 
Issue 1. 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
menganalisis 
faktor yang 
mempengaruhi 
produksi 
pertanian 
terhadap 
pertumbuhan 
regional bruto 
dan 
pengurangan 
kemiskinan di 
6 provinsi 
pusat produksi 
padi di 
Indonesia 
selama 2007-
2016.  

Analisis 
Multivariat. 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
produksi pertanian tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan 
regional bruto dan 
produksi pertanian juga 
belum mampu 
mengurangi kemiskinan. 
Hasil penelitian juga 
menemukan bahwa 
untuk meningkatkan 
produktifitas pertanian 
pemerintah dapat 
meningkatkan teknologi 
budidaya pertanian, luas 
lahan basah, 
peningkatan industry 
berbasis pertanian 
sehingga pengurangan 
kemiskinan juga dapat 
dilakukan.  

13 Umaru dan 
Zubairu 
(2012) 

An Empirical 
Analysis of 
the 
Contribution 
of Agriculture 
and 
Pertoleum 
Sector to the 
Growth and 

Penelitian ini 
bertujuan 
menyelidiki 
pengaruh 
sektor 
pertanian dan 
perminyakan 
terhadap 
pertumbuhan 

Ordinary 
Least 
Square 
(OLS) 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
kontribusi sektor 
pertanian lebih besar 
dibanding sektor 
perminyakan. Meskipun 
begitu kedua sektor 
tersebut memilik 
dampak positif terhadap 
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Development 
of the 
Nigerian 
Economy 
from 1960-
2010. 
Volume 2 No 
4. 

ekonomi. 
Penelitian ini 
menggunakan 
kontribusi 
sektor 
pertanian dan 
perminyakan 
terhadap GDP. 

pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi. 
Karena itu, kinerja 
ekonomi yang baik 
dalam hal pertumbuhan 
per kapita dapat 
dikaitkan dengan sektor 
modal pertanian yang 
berkembang dengan 
baik. 
 

14 Hidayat et 
al (2014) 

Dampak 
Sektor 
Pertambang
an terhadap 
Perekonomia
n Wilayah di 
Kabupaten 
Luwu Timur. 
Volume 10 
No 1.  

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
mengetahui 
peran sektor 
pertambangan 
(pertambanga
n penggalian 
dan non 
migas) 
terhadap 
perekonomian 
dan 
keterkaitannya 
dengan sektor-
sektor lainnya. 

Analisis 
Input-
Output. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
sektor pertambangan 
(subsektor 
pertambangan non 
migas dan sub sektor 
penggalian) menjadi 
salah satu penyumbang 
PDRB tertinggi di 
Kabupaten Luwu, 
meskipun belum mampu 
meningkatkan 
pertumbuhan hulu dan 
hilirnya.  

15 Purnama et 
al (2017) 

Analisis 
Sektor 
Unggulan 
dan 
Pergeseran 
Struktur 
dalam 
Meningkatka
n 
Pertumbuha
n Ekonomi 
NTB 2000-
2015. 
Volume 02 
nomor 02.  

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk: (1) 
mengetahui 
sektor 
unggulan 
dalan 
perekonomian 
Provinsi NTB, 
(2) mengetahui 
perubahan dan 
pergeseran 
sektor 
perekonomian 
NTB. 

Location 
Quotient 
dan shift-
share. 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
sektor unggulan di NTB 
yaitu sektor pertanian 
dan pertambangan. 
Selain itu terjadi 
pergeseran struktur 
perekonomian yang 
ditunjukkan dengan 
berubahnya nilai dari 
masing-masing 
komponen shift share. 

16 Munadjat 
(2015) 

Pengaruh 
Sektor 

Penelitian ini 
bertujuan 

LQ, Shift-
Share, 

Hasil penelitian 
menemukan bahwa 
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Sumber: berbagai sumber (diolah) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unggulan 
dan 
Determinasi 
Faktor yang 
mempengaru
hi 
Pertumbuha
n Ekonomi di 
Wilayah 
Pulau 
Sumbawa 
tahun 2005-
2013. 
Volume 23 
No 2. 

untuk 
menganalisis 
sektor 
unggulan dan 
faktor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
ekonomi 
menggunakan 
rasio 
keuangan di 
Pulau 
Sumbawa, 
NTB. 

Growth 
Ratio 
Method dan 
overlays.  

sektor unggulan masih 
didominasi oleh 
kelompok sektor primer 
seperti pertanian dan 
pertambangan. Adapun 
keuangan regional 
masih dibiayai lebih 
besar oleh DAU dan 
PAD.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1. Kerangka Pikir 

Provinsi Nusa Tenggara Barat menyimpan banyak potensi 

sumber daya alam. Potensi tersebut meliputi potensi tambang, 

pertanian dan kehutanan, hingga pariwisata. Hal tersebut 

menyebabkan kontribusi sektor pertanian dan pertambangan di NTB 

cukup tinggi. 

Selain itu potensi sumber daya manusia yang tercermin melalui 

Angka Partisipasi Sekolah juga cukup tinggi. Hal tersebut dilihat dari 

meningkatnya minat penduduk yang bersekolah. Dengan tingginya 

potensi tersebut diharapkan menjadi roda penggerak dalam 

perekonomian. 

Namun nyatanya, dengan tingginya potensi tersebut 

pertumbuhan ekonomi di NTB masih fluktuatif apabila dibandingkan 

dengan wilayah disekitarnya. Fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi 

tersebut terdapat indikasi tidak maksimalnya belanja pemerintah 

daerah. Hal tersebut tercermin dari nilai realisasi belanja tidak 

langsung yang lebih besar. 

Hal tersebut berdampak terhadap rendahnya penyerapan 

tenaga kerja di NTB. Penyerapan tenaga kerja memiliki penyebaran 

yang bervariasi dengan penyerapan tertinggi pada sektor pertanian. 
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Sedangkan sektor pertambangan hanya memiliki kontribusi sebesar 

2%. Dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja tersebut, maka 

mengindikasikan bahwa rendahnya kesempatan kerja di NTB yang 

menyebabkan tingginya angka kemiskinan.  

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Kontribusi Sektor Unggulan, Angka 
Partisipasi Sekolah dan Belanja Pemerintah Daerah terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di 

NTB 
 

 

 

  

Potensi SDA: Pertanian dan Pertambangan 

Potensi SDM: Tingginya APS 

Pertumbuhan Ekonomi Fluktuatif Belanja Pemerintah Daerah 

Rendahnya Penyerapan Tenaga 

Kerja 

Kesempatan Kerja Kemiskinan 

Regresi 

Multivariat 

Alokasi 

Indikasi 
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3.2. Hipotesis 

Kerangka konseptual yang telah dipaparkan diatas berkaitan dengan 

variabel yang digunakan untuk menyusun hipotesis bedasarkan 

permasalahan yang akan diteliti, dan tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, 

serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu 

ditemukan hipotesis. 

Banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan 

pandangan tentang pertumbuhan ekonomi dikatakan bahwa aspek sumber 

daya alam, sumber daya manusia dan intervensi pemerintah berupa belanja 

memiliki andil dalam peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan 

kemiskinan (Stevans dan Sessions, 2008; Tahir et al, 2014; Hanif dan 

Arshed, 2016; Lantu et al, 2017; Umaru dan Zubairu, 2012). Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka pikir tersebut maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 3.2. Kerangka Konsep Hipotesis 
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Berdasarkan kerangka konsep hipotesis yang dijabarkan diatas, maka 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1 Kontribusi sektor unggulan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di NTB. 

H2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

H3 Belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi di NTB. 

H4 Sektor pertanian, sektor pertambangan, APS dan belanja pemerintah 

daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

berdampak pada kesempatan kerja dan kemiskinan.  

Dalam melakukan pengujian hipotesis, dasar pengujian hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

Jika probabilitas > 0.05, maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi sektor unggulan, 

Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan belanja pemerintah daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kesempatan kerja dan 

kemiskinan. Sektor unggulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sektor 

pertanian dan pertambangan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang dikur 

dengan tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat. Belanja daerah 

yang diukur dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.Dimana penelitian 

kuantitaif merupakan pendekatan yang menggunakan data nominal dan 

statisika untuk menjawab tujuan penelitian. 

 

4.2. Tempat dan waktu penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu10 kabupaten/ kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan penentuan tempat yang 

dilakukan secara sengaja atau purposive dengan rincian 8 kabupaten dan 2 

kota. Adapun Provinsi NTB dipilih dikarenakan daerah NTB merupakan 

daerah tertinggal yang memiliki tingkat kesempatan kerja yang rendah dan 

angka kemiskinan yang tinggi.Adapun rincian 10 kabupaten/ kota yang 

digunakan di Provinsi NTB yaitu: 
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Tabel 4.1. Objek Penelitian 

No Kabupaten/ Kota 

1 Lombok Barat 

2 Lombok Tengah 

3 Lombok Timur 

4 Sumbawa 

5 Dompu 

6 Bima 

7 Sumbawa Barat 

8 Lombok Utara 

9 Kota Mataram 

10 Kota Bima 

   Sumber: BPS NTB (diolah, 2019) 

4.3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat panel, yaitu 

gabungan antara data time series dan cross section. Data time series yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu periode 2010-2017 dengan 

pertimbangan karena pada tahun tersebut tingkat pertumbuhan ekonomi di 

NTB mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan data cross 

section yang digunakan adalah 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Selain itu 

sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (NTB) 

dan digunakan juga buku-buku atau literatur berupa penelitian dan jurnal. 

 

4.4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yaitu mencari dan 

mengumpulkan data dan informasi yang sudah tersedia. Ketersediaan data 
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tersebut berupa buku, majalah, koran, maupun dari sumber internet seperti 

website BPS dan Kemendikbud, serta jurnal-jurnal. 

 

4.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional bertujuan untuk mendefinisikan dan memberi 

batasan yang jelas pada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian 

agar tidak terdapat informasi yang rancu. Adapun beberapa definisi 

operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

4.5.1 Variabel Dependen 

Secara sederhana, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

variabel lainnya. Dengan kata lain, variabel dependen merupakan variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel independen. Maka dari itu variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Y1 adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan perubahan PDRB. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan relatif dari laju PDRB atas 

dasar harga konstan 2000 di Provinsi NTB dan dinyatakan dalam satuan 

persen. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini berperan ganda yaitu 

sebagai variabel dependen sekaligus sebagai variabel independen. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam tahun tertentu dapat ditentukan 

dengan formula sebagai berikut: 

gt = 
𝑃𝐷𝑅𝐵1−𝑃𝐷𝑅𝐵0

𝑃𝐷𝑅𝐵0
 × 100% 

dimana : 
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g = tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t yang dinyatakan 

dalam persen  

𝑃𝐷𝑅𝐵1= PDRB ADHK pada tahun t 

𝑃𝐷𝑅𝐵0= PDRB ADHK pada tahun sebelumnya. 

2. Z1 merupakan variabel kesempatan kerja yang didefinisikan sebagai 

jumlah tenaga kerja yang diserap dalam suatu usaha atau lapangan kerja 

untuk melaksanakan aktivitas produktifnya yang diukur dengan satuan 

persen. Menurut BPS, untuk mengukut tingkat kesempatan kerja yaitu: 

Tingkat Kesempatan Kerja = 
𝑎

𝑏
 × 100% 

Dimana:  

a = penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja. 

b = Jumlah angkatan kerja 

3. Z2 merupakan variabel kemiskinan yang didefinisikan sebagai 

ketidakmampuan dari segi ekonomi baik dalam memenuhi kebutuhan 

dasar makanan maupun bukan makanan. Adapun yang dimaksud 

kemiskinan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan yang merujuk kepada 

jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat 

pada tahun tertentu yang dirilis oleh BPS. 

4.5.2 Variabel independen 

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu belanja 

daerah yang diukur dengan belanja langsung dan tidak langsung, kontribusi 

sektor pertanian, kontribusi sektor pertambangan dan Angka Partisipasi 
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Sekolah (APS).Adapun variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. X1 dan X2 yaitu kontribusi unggulan yang diukur dengan sektor pertanian 

dan sektor pertambangan. Dimana pertanian merupakan budidaya 

tanaman dan ternak, serta pemanfaatan proses biologi dengan 

menggabungkan antara pengetahuan dan teknologi yang tersedia. 

Kontribusi sektor pertanian diukur dengan rasio sektor pertanian terhadap 

total PDRB seperti berikut: 

Rasio sektor pertanian (X1) =  
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐷𝑅𝐵
 × 100% 

Sedangkan kontribusi sektor pertambangan yang dimana aktifitas 

pertambangan memiliki karakteristik utama yaitu sumber daya yang tidak 

dapat diperbaharui sehingga para pelaku usaha selalu mencoba 

menemukan sumber daya baru. Kontribusi sektor pertambangan diukur 

dengan menggunakan rasio yaitu: 

Rasio sektor pertambangan (X2) =  
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐷𝑅𝐵
 × 100% 

2. X3, X4 dan X5 merupakan variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang 

mewakili tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA dimana pendidikan 

merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan umum, 

proses pembelajaran keterampilan dasar dan pengembangan 

keterampilan dasar dari beberapa mata pelajaran, mengembangkan 

kekuatan mental, dan lain sebagainya akan mempersiapkan orang 

kepada kehidupan yang lebih matang secara intelektual. Angka partisipasi 
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sekolah (APS) yang dibagi menjadi tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. 

Adapun untuk mengukur Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang 

digunakan dalam penelitian in mengacu pada indikator menurut BPS 

yaitu: 

a. Angka Pasrtisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7 –12 tahun(SD) = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 7−12 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 7−12 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 × 100% 

b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13 – 15 tahun (SMP)=  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 13−15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 13−15 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 × 100% 

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16 – 18 tahun (SMA)=  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 16−18 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 16−18 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛
 × 100% 

3. X6 dan X7 merupakan belanja pemerintah daerah yang diukur dengan 

belanja langsung dan tidak langsung. Dimana belanja langsung 

merupakan biaya yang dikeluarkan langsung yang terkait dengan 

kegiatan. Hal tersebut berarti suatu kegiatan tidak akan terlaksana tanpa 

biaya tersebut. Belanja langsung yang diukur dari rasio realisasi belanja 

langsung terhadap total belanja.  

Selanjutnya variabel belanja tidak langsungmerupakan biaya yang tidak 

terkait secara langsung dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan.Kaitan 

biaya ini dengan kegiatan bersifat tidak langsung, artinya suatu kegiatan 

masih dapat berjalan meskipun biaya tidak langsung tersebut tidak 

dikeluarkan.Belanja tidak langsung diukur dari rasio realisasi belanja tidak 

langsung terhadap total belanja.  
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4.6. Teknik analisis data dan uji hipotesis 

4.6.1. Teknik analisis data 

Berdasarkan jenis data dan hubungan antar variabel, maka pada 

penelitian ini digunakan analisis multivariate dengan menggunakan data 

panel. 

4.6.2. Data Panel 

Data panel merupakan data yang memiliki dimensi waktu dan ruang. 

Pada analisis data panel, data cross section yang sama akan diobservasi 

menurut waktu. Apabila setiap cross-section unit memiliki jumlah observasi 

time series yang sama makadisebut sebagai balanced panel dan sebaliknya 

apabila jumlah observasi berbeda pada setiap unit data cross section maka 

disebut unbalanced panel. Maka pada penelitian ini, digunakan unbalance 

panel karena data cross section dan time series yang digunakan berbeda. 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh setiap variabel dependen dan 

independenakan dijawab melalui analisis multivariate.  

4.6.3. Analisis Multivariat  

Analisis multivariat dilakukan untuk melihat variabel independen yang 

paling berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis multivariate 

memungkinkan dalam satu analisis terdapat beberapa hipotesis dan 

beberapa analisis data/ pengujian. Dalam penelitian ini analisis multivariate 

dilakukan sebanyak 3 kali sehingga terbentuk tiga model. Model pertama di 

uji menggunakan regresi berganda dan uji model ke dua dan ketiga 

merupakan uji lanjutan yang dianalisis menggunakan regresi sederhana.  
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Pada analisis multivariate khususnya yang melibatkan variabel bebas 

lebih dari 1 dibutuhkan beberapa asumsi-asumsi yang harus diteliti, yaitu: 

1. Untuk model pertama membutuhkan beberapa asumsi diantaranya 

asumsi normalitas yang menggunakan uji kormogolov smirnov. 

2. Uji multikolinieritas yang digunakan untuk memastikan bahwa antar 

variabel bebas tidak saling berhubungan atau berpengaruh dimana uji 

dilakukan dengan menggunakan VIF (Variance Inflation Factor) 

3. Uji heteroskodastisitas yang digunakan untuk memastikan data penelitian 

tidak rusak (bersifat homogeny) yang diuji menggunakan scatterplot. 

4. Uji Autokorelasi yang digunakan untuk mengetahui bahwa data antar 

periode waktu menunjukkan hasil yang stabil yang diuji menggunakan 

Durbin Watson. 

5. Setiap eror diasumsikan tidak berkorelasi dengan variabel dependen. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji analisis 

multivariate sebagai berikut yaitu: 

1. Merumuskan hipotesis dan persamaan struktural. 

Struktur 1: Y = ρyx1 X1 + ρyx2 X2 + ρyx3 X3 + ρyx4 X4 + ρyx5 X5 + ρyx6 X6 + ρyx7 

X7 +ɛ1 

Struktur 2: Z1 = ρZ1YŶ + ɛ2 

Struktur 3: Z2 = ρZ2YŶ + ɛ3 

2. Menghitung koefisien regresi tiga model yang didasarkan pada koefisien 

regresi berganda dan sederhana. 
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a. Membentuk diagram multivariate sehingga membentuk persaman 

struktural yang menjelaskan kedudukan masing-masing variabel 

dependen maupun independen. Maka pada penelitian ini diagram 

dibentuk seperti berikut: 

Gambar 4.2. Diagram Multivariat

 

Sumber: penulis (diolah, 2019) 

b. Menghitung koefisien regresi linier berganda untuk struktur yang telah 

dirumuskan. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Kontribusi sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan sektor 

pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur 

dengan kontribusi sektor dalam PDRB.  

2) Pengaruh tingkat pendidikan yang dilihat dari Angka Partisipasi 

Sekolah (APS). APS diukur dengan presentase tingkat pendidikan 

SD, SMP dan SMA pada suatu penduduk. 

3) Pengaruh belanja pemerintah daerah yang diukur dengan belanja 

langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi di kabupaten/ kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Model 1 

Model 3 

Model 2 

Y → Y’ 
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4) Pengaruh sektor unggulan, angka partisipasi sekolah dan belanja 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada 

kesempatan kerja dan kemiskinan.  

Maka persamaan pertama yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

Y = α+ b1X1+ b2X2+ b3X3 +b4X4+b5X5+b6X6 +b7X7 +ɛ……....(i) 

 Dimana: 

Y = Pertumbuhan Ekonomi 

α  = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi untuk X1 

b2 = Koefisien regresi untuk X2 

b3 = Koefisien regresi untuk X3 

b4 = Koefisien regresi untuk X4 

b5 = Koefisien regresi untuk X5 

b6 = Koefisien regresi untuk X6 

b7 = Koefisien regresi untuk X7 

X1 = Sektor Pertanian 

X2 = Sektor Pertambangan 

X3= Angka Partisipasi pada level pendidikan SD 

X4= Angka Partisipasi pada level pendidikan SMP 

X5=Angka Partisipasi pada level pendidikan SMA 

X6 = Belanja Langsung 

X7 = Belanja Tidak Langsung 

 

5) Model selanjutnya untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 

ekonomi terhadap kemiskinan dan kesempatan kerja di Nusa 

Tenggara Barat yaitu:  

Z1 = α + b1Ŷ + ɛ..............................................................(ii) 

Z2= α + b1Ŷ+ ɛ..............................................................(iii) 

Dimana: 



79 
 

 
 

Z1 = Kesempatan Kerja 

Z2 = Tingkat Kemiskinan 

Ŷ = Pertumbuhan ekonomi (X1…X7) 

ɛ = eror term 

 

c. Meringkas dan menyimpulkan. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Gambaran Umum dan Obyek Penelitian 

5.1.1. Kondisi Nusa Tenggara Barat Secara Geografis 

 Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar yaitu Pulau 

Lombok dan Pulau Sumbawa dengan ratusan pulau-pulau kecil. Provinsi 

NTB memiliki 421 pulau dan terdapat 40 pulau yang telah berpenghuni. Luas 

Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,20 km2. Terletak 

antara 115046’ - 11905’ Bujur Timur dan 8010’-905’ Lintang Selatan.  

Gambar 5.1 Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 
Sumber: Bappeda Nusa Tenggara Barat 
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Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 

batas-batas: Utara - Laut Jawa dan Laut Flores; Selatan - Samudera Hindia; 

Barat – Selat Lombok dan Provinsi Bali; Timur – Selat Sape dan Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat terdiri dari 10 kabupaten/kota 

yang terletak di dua pulau besar yaitu: 

A. Pulau Lombok terdiri dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok 

Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram. 

B. Pulau Sumbawa terdiri dari Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat 

dan Kota Bima. 

 Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.426,20 km2 (76,50 %) atau 2/3 

dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan luas Pulau Lombok hanya 

mencapai 1/3 saja. Pusat pemerintahan Provinsi NTB terdapat di Kota 

Mataram, Pulau Lombok. Selong merupakan kota yang mempunyai 

ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 

11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki 

ketinggian 27 mdpl. 

 Menurut data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG), temperatur maksimum pada tahun 2017 berkisar antara 32,600C– 

350C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,100C – 22,200C. 

Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah pada bulan 

Agustus. Selain itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai kelembaban 

yang relative tinggi, yaitu antara 75 - 86 persen, dengan kecepatan angin 

rata-rata mencapai kisaran 2 – 5 Knots dan kecepatan angin maksimum 
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mencapai 5 Knots. Jumlah hari hujan terendah yaitu 0 hari pada bulan 

Agustus dan yang terbanyak adalah pada bulan Januari, November, dan 

Desember dengan jumlah 24 hari. 

Tabel 5.1 Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat 

Kabupaten/ Kota Ibukota 

Kabupaten/Kota 

Luas (km2) Persentase 

Kabupaten    

1. Lombok Barat Gerung 1,053.87 5.23 

2. Lombok 

Tengah 

Praya 1,208.39 5.99 

3. Lombok Timur Selong 1,605.55 7.96 

4. Sumbawa Sumbawa Besar 6,643.98 32.95 

5. Dompu Dompu 2,321.55 11.51 

6. Bima Woha 4,389.40 21.77 

7. Sumbawa 

Barat 

Taliwang 1,849.02 9.17 

8. Lombok Utara Tanjung 809.53 4.01 

Kota    

9. Mataram Mataram 61.30 0.32 

10. Bima Raba 222.25 1.15 

Sumber: BPS NTB, 2017 

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten, 2 kota, 117 

kecamatan dan 1.140 desa/ kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki 

kecamatan terbanyak, yaitu 24 kecamatan. Sedangkan Kabupaten Lombok 

Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 

desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebesar 21 kecamatan. 
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Jumlah seluruh kecamatan di Pulau Sumbawa sebanyak 63 

kecamatan, lebih banyak dari Pulau Lombok sebanyak 54 kecamatan 

sedangkan untuk jumlah desa/kelurahan berbanding terbalik dengan jumlah 

seluruh kecamatan di Pulau Sumbawa. Jumlah seluruh desa/kelurahan di 

Pulau Lombok ada 598 desa/kelurahan lebih banyak dari Pulau Sumbawa 

sebanyak 542 desa/kelurahan. 

 

5.1.2. Kondisi Nusa Tenggara Barat secara Demografi 

Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2010 - 2020 jumlah 

penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 mencapai 4.955.578 jiwa. 

Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.405.080 jiwa dan perempuan sebanyak 

2.550.498 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,30. Jumlah penduduk 

terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil di 

Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah rumah tangga di Provinsi NTB adalah 

1.376.934 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,6 

orang. Bila dilihat menurut kelompok umur. komposisi penduduk Provinsi 

NTB berbentuk pyramid dengan komposisi penduduk terbanyak pada umur 0 

– 4 tahun yaitu sebanyak 501.136 jiwa terkecil pada kelompok umur 60- 64 

tahun.  

 

 

 



84 
 

 
 

Tabel 5.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/ 
kota 

 

Kabupaten/ Kota 

Jenis Kelamin  

Rasio 

Jenis 

Kelamin 

 

Laki-laki 

 

Perempuan 

 

Total 

Kabupaten     

1. Lombok Barat 330.182 345.040 675.222 95,69 

2. Lombok Tengah 440.292 490.505 930.797 89,76 

3. Lombok Timur 550.958 632.246 1.183.204 87,14 

4. Sumbawa 229.367 220.313 449.680 104,11 

5. Dompu 123.906 121.481 245.387 102,00 

6. Bima 238.515 240.452 478.967 99,19 

7. Sumbawa Barat 71.526 69.364 140.890 103,12 

8. Lombok Utara 106.812 109.703 216.515 97,36 

Kota     

9. Mataram 231.797 236.712 468.509 97,92 

10. Bima 81.725 84.682 166.407 96,51 

Sumber: BPS, 2017 

Penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu 

angkatan kerja dan bukan angkatan kerja berdasarkan kegiatan yang utama 

dilakukan selama seminggu yang lalu. Angkatan kerja meliputi penduduk 

yang bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja adalah 

penduduk yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga, dan 

kegiatan lainnya. Kondisi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja tahun 

2017 dapat dilihat pada Grafik 5.1.  
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Grafik 5.1. Penduduk Usia 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan 
Klasifikasi Daerah di NTB (dalam ribu jiwa) 

 
Sumber: BPS, 2017 

Perbandingan jumlah angkatan kerja antara daerah perkotaan dan 

perdesaan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja 

di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, 

yaitu sebesar 55 persen berbanding 45 persen. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa penduduk yang memiliki aktivitas ekonomi (economically active) lebih 

banyak tinggal di daerah perdesaan daripada perkotaan. Aktivitas ekonomi 

lebih banyak di perdesaan disebabkan lapangan pekerjaan mayoritas 

penduduk adalah pertanian. Sektor pertanian tidak membutuhkan pendidikan 

yang terlalu tinggi sehingga penduduk dapat langsung masuk ke sektor 

pertanian. Hal ini menyebabkan banyak penduduk yang terserap di sektor 

pertanian.  

Adapun angkatan kerja pada dasarnya merupakan kelompok 

penduduk yang berada ada pasar kerja yaitu penduduk yang siap terlibat 
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dalam kegiatan ekonomi produktif. Maka dalam hal ini terdiri dari penduduk 

yang bekerja dan menganggur.  

Tabel 5.3. Penduduk Usia 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan, 
jenis kelamin dan Klasifikasi Daerah di NTB 

Jenis 

Kegiatan 

Jenis Kelamin Daerah Total 

Laki-Laki Perempua

n 

Perkotaan Pedesaan 

Penduduk 

Usia Kerja 

1.660.88

2 

1.837.517 1.655.352 1.843.047 3.498.399 

Angkatan 

Kerja 

1.363.79

8 

1.032.371 1.086.946 1.309.223 2.396.169 

Bukan 

Angkatan 

Kerja 

297.084 805.146 568.406 533.824 1.102.230 

Sumber: BPS, 2017 

Jumlah angkatan kerja di NTB pada tahun 2017 sebanyak 2.396.169 

orang. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok pada jumlah angkatan 

kerja menurut jenis kelamin, dimana jumlah angkatan kerja laki-laki hampir 

1,3 kali lebih banyak dibandingkan angkatan kerja perempuan. Dari Tabel 2.2 

dapat dilihat, angkatan kerja laki-laki sejumlah 1,36 juta jiwa (56,92 persen) 

sedangkan angkatan kerja perempuan berjumlah 1 juta jiwa atau 43,08 

persen dari total angkatan kerja. 

Jumlah angkatan kerja mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2014 

sampai 2017. Hal ini terjadi baik pada perkembangan jumlah angkatan kerja 

laki-laki maupun perempuan. Selama kurun waktu 2016-2017 jumlah 

angkatan kerja perempuan berkurang sebanyak 117 ribu jiwa, sedangkan 
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jumlah angkatan kerja laki-laki pada periode yang sama, mengalami 

penurunan sebesar 30 ribu jiwa. Kondisi ini berbeda dengan periode 2014-

2016 dimana peningkatan angkatan kerja terjadi baik pada lakilaki maupun 

perempuan. 

Menurut daerah tempat tinggal terlihat bahwa jumlah dan persentase 

angkatan kerja di perdesaan lebih besar dibanding dengan jumlah dan 

persentase angkatan kerja di perkotaan. Tercatat pada Tabel 2.2, untuk 

daerah perdesaan terdapat 1,31 juta orang angkatan kerja atau 54,64 

persen, sedangkan di perkotaan terdapat 1,10 juta orang angkatan kerja atau 

45,36 persen dari total angkatan kerja. 

Adapun penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja di NTB pada 

tahun 2017 sebesar 31.51% dari jumlah penduduk usia kerja, terdiri dari 

7.81%penduduk yang sekolah, 19.88% penduduk yang mengurus rumah 

tangga dan 3.82% penduduk yang mempunyai kegiatan lainnya.  

Tabel 5.4. Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan dan 
Jenis Kelamin di NTB 

Jenis Kegiatan Jenis Kelamin Laki-laki dan 

Perempuan Laki-

laki 

Perempuan 

Angkatan Kerja 82.11 56.18 68.49 

Bekerja 79.01 54.66 66.22 

Pengangguran Terbuka 3.10 1.52 2.27 

Bukan Angkatan Kerja 17.89 43.82 31.51 

Sekolah 8.30 7.37 7.81 

Mengurus Rumah 4.31 33.94 19.88 
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Tangga 

Lainnya 5.28 2.50 3.82 

Total 100.00 100.00 100.00 

Sumber: BPS, 2017 

Penduduk bukan angkatan kerja berjenis kelamin perempuan 

didominasi oleh penduduk yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga. 

Dari 43,82 persen penduduk bukan angkatan kerja berjenis kelamin 

perempuan, sebagian besar (33,94 persen) mempunyai kegiatan utama 

mengurus rumah tangga dan sisanya 9,87 persen terdiri dari mereka yang 

bersekolah dan mempunyai kegiatan lainnya.  

Berbeda dengan penduduk bukan angkatan kerja perempuan, 

penduduk bukan angkatan kerja laki-laki, kegiatan mengurus rumah tangga 

justru merupakan bagian terkecil. Dari 17,89 persen penduduk bukan 

angkatan kerja laki-laki, hanya 4,31 persen yang mempunyai kegiatan utama 

mengurus rumah tangga, sedang bersekolah 8,30 persen dan 5,28 persen 

mempunyai kegiatan utama lainnya. 

 

5.2. Analisis Deskriptif 

5.2.1. Analisis Deskriptif Kontribusi Sektor Pertanian 

Sektor pertanian telah dianggap salah satu sektor primer di berbagai 

wilayah pada negara berkembang khususnya Indonesia. Hal tersebut juga 

belaku di kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertumbuhan 

sector pertanian merupakan gambaran dari sumbangan sector pertanian 
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terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan sector pertanian 

diperoleh dari hasil perbandingan antara nilai Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dengan sumbangan PDRB sector pertanian daerah. Adapun 

hasil sumbangan sector pertanian di provinsi NTB dari tahun 2010-2017 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 5.5. Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten/ Kota di 
Provinsi NTB tahun 2010-2017 

Kabupaten/ 
Kota 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lombok Barat 23% 23% 23% 22% 21% 21% 21% 20% 

Lombok 
Tengah 

32% 30% 28% 27% 27% 27% 26% 26% 

Lombok Timur 31% 31% 31% 30% 29% 29% 28% 28% 

Sumbawa  41% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Dompu 38% 39% 39% 41% 41% 41% 40% 40% 

Kabupaten 
Bima 

48% 48% 47% 47% 46% 46% 46% 45% 

Sumbawa 
Barat 

3% 3% 5% 2% 3% 3% 3% 3% 

Lombok Utara 38% 38% 38% 37% 36% 36% 35% 34% 

Kota Mataram 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 

Kota Bima 17% 16% 16% 15% 15% 15% 14% 14% 

Rata-Rata 28% 27% 27% 27% 26% 26% 26% 26% 

Sumber: BPS (diolah, 2019) 

Berdasarkan di atas dapat diketahui bahwa sumbangan sector 

pertanian Kabupaten di Provinsi NTB tahun 2010-2017 cenderung 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 rata-rata 

sumbangan sector pertanian di Provinsi NTB adalah sebesar 28%. Pada 

tahun 2011 rata-rata pertumbuhan sector pertanian di Provinsi NTB 

mengalami penurunan menjadi 27%. Pada tahun 2012 dan 2013 rata-rata 

pertumbuhan sector pertanian di Provinsi NTB tidak mengalami peningkatan 
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dan stagnan di angka 27%. Sedangkan pada tahun 2015 sampai tahun 2017 

rata-rata pertumbuhan sector pertanian di provinsi NTB mengalami 

penurunan menjadi 26%. Agar mempermudah dalam memahami 

pertumbuhan sector pertanian di Provinsi NTB dapat dilihat pada diagram 

berikut: 

Grafik 5.2. Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten/ Kota di Provinsi 
NTB Tahun 2010-2017 

 
Sumber: BPS (diolah, 2019) 

Berdasarkan data tersebut, kontribusi sektor pertanian yang paling 

besar terdapat di Kabupaten Bima sebesar 47% selama tahun 2010-2017. 

Sedangkan kontribusi sektor pertanian terendah terdapat di Kabupaten 

Sumbawa Barat. Selama tahun 2010-2018 terlihat bahwa kontribusi sektor 

pertanian di wilayah tersebut hanya menyumbang kurang dari 5 persen 

setiap tahunnya. Selama tahun 2010-2017 kontribusi sektor pertanian di 
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Kabupaten Sumbawa Barat hanya 3%.  Hal tersebut disebabnya terjadinya 

pergeseran minat tenaga kerja dari pertanian ke pertambangan. Masyarakat 

yang pada awalnya merupakan petani menjadi penambang dikarenakan 

pada wilayah tersebut terdapat salah satu perusahaan pertambangan besar 

yaitu PT. Amman Nusa Tenggara yang merupakan hasil akuisisi dari PT. 

Newmont Nusa Tenggara. Hal tersebut menyebabkan minimnya tenaga kerja 

di sektor pertanian, terlebih pada saat musim panen. Adanya pergeseran 

tersebut disebabkan masyarakat mengganggap dengan menjadi penambang 

emas lebih menjanjikan penghasilan yang lebih tinggi dibanding menjadi 

petani atau buruh tani. 

 

5.2.2. Analisis Deskriptif Kontribusi Sektor Pertambangan 

Pertumbuhan sector pertambangan merupakan gambaran dari 

sumbangan sector pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 

Pertumbuhan sector pertambangan diperoleh dari hasil perbandingan antara 

nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan sumbangan PDRB 

sector pertambangan daerah. Sektor pertambangan di wilayah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat merupakan salah satu sektor primer yang memberikan 

kontribusi cukup besar pada perekonomian. Pada 2017 kontribusi sektor 

pertambangan di NTB mencapai 19.45%. Hal tersebut disebabkan oleh mulai 

banyaknya investasi pertambangan di beberapa wilayah di NTB. Adapun 

hasil sumbangan sector pertambangan di provinsi NTB dari tahun 2010-2017 

dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 5.6. Kontribusi Sektor Pertambangan Kabupaten/ Kota di 
Provinsi NTB tahun 2010-2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lombok 
Barat 

6.71% 6.76% 6.86% 6.70% 6.76% 6.82% 6.89% 6.42% 

Lombok 
Tengah 

4.49% 4.25% 3.93% 4.03% 4.13% 4.19% 4.34% 4.37% 

Lombok 
Timur 

5.70% 5.71% 5.82% 5.91% 5.99% 6.15% 6.39% 6.44% 

Sumbawa  2.22% 3.17% 3.14% 3.15% 3.15% 3.16% 3.23% 3.18% 

Dompu 2.44% 2.43% 2.40% 2.98% 3.02% 3.01% 3.07% 3.05% 

Kabupaten 
Bima 

2.92% 2.92% 2.96% 3.05% 3.10% 3.14% 3.23% 3.23% 

Sumbawa 
Barat 

97.55% 62.64% 80.76% 39.64% 36.84% 81.90% 83.42% 86.61% 

Lombok 
Utara 

3.91% 3.79% 3.69% 3.77% 3.86% 3.90% 3.94% 4.04% 

Kota 
Mataram 

0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

Kota Bima 0.45% 0.45% 0.46% 0.41% 0.41% 0.42% 0.42% 0.43% 

Rata-Rata 12.64% 9.22% 11.00% 6.97% 6.73% 11.27% 11.49% 11.78% 

Sumber: BPS (diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa sumbangan 

sector pertambangan Kabupaten di Provinsi NTB tahun 2010-2017 

cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 rata-

rata sumbangan sector pertambangan di Provinsi NTB adalah sebesar 

12.64%. Pada tahun 2011 rata-rata pertumbuhan sector pertambangan di 

Provinsi NTB mengalami penurunan menjadi 9.22%. Pada tahun 2012 rata-

rata pertumbuhan sector pertambangan di Provinsi NTB mengalami 

peningkatan menjadi 11.00%. Pada tahun 2013 rata-rata pertumbuhan sector 

pertambangan di Provinsi NTB mengalami penurunan menjadi 6.97%. Pada 

tahun 2014 rata-rata pertumbuhan sector pertambangan di Provinsi NTB 

mengalami penurunan menjadi 6.73%. Pada tahun 2015 rata-rata 
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pertumbuhan sector pertambangan di Provinsi NTB mengalami peningkatan 

menjadi 11.27%. Pada tahun 2016 rata-rata pertumbuhan sector 

pertambangan di Provinsi NTB mengalami peningkatan menjadi 11.49%. 

Pada tahun 2017 rata-rata pertumbuhan sector pertambangan di Provinsi 

NTB mengalami peningkatan menjadi 11.78%. Adanya fluktuasi tersebut 

disebabkan produksi pertambangan bergantung pada permintaan ekspor, 

sementara permintaan ekspor setiap tahunnya tidak selalu meningkat.  

Untuk mempermudah dalam memahami pertumbuhan sektor 

pertambangan di Provinsi NTB dapat dilihat pada diagram berikut: 

Grafik 5.3. Kontribusi Sektor Pertambangan Kabupaten/Kota di 
Provinsi NTB Tahun 2010-2017 

 
Sumber: BPS (diolah, 2019) 

Berdasarkan diatas bahwa kontribusi sektor pertambangan yang 

tertinggi terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat dengan rasio kontribusi 

sebesar 86.61% pada tahun 2017. Secara rata-rata selama 2010-2017 
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Kabupaten Sumbawa Barat memberikan kontribusi sebesar 71.17%. Hal 

tersebut disebakan dengan keberadaan salah satu perusahaan terbesar 

kedua di Indonesia yang mengekplorasi tembaga dan emas yaitu PT. 

Newmont Nusa Tenggara yang setelahnya menjadi PT. Amman Mineral Nusa 

Tenggara setelah melalui proses akuisisi.  

Sedangkan nilai terendah untuk kontribusi sektor pertambangan 

terdapat di wilayah Kota Mataram yaitu sebesar 0.01% selama tahun 2010-

2017. Hal tersebut disebabkan karena Kota Mataram merupakan salah satu 

pusat ibu kota provinsi NTB sehingga wilayah administatif pusat 

pemerintahan terdapat di wilayah tersebut. Maka tidak heran apabila Kota 

Mataram tidak mempunyai potensi bahan galian atau nilai produksi 

pertambangan. 

 

5.2.3. Analisis Deskriptif Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD 

Angka Partisipasi Sekolah Dasar adalah jumlah anak pada usia 7-12 

tahun yang sedang bersekolah dan dalam studi ini anak usia 7-12 tahun yang 

bersekolah diasumsikan bersekolah di SD. Adapun hasil penelitian 

menunjukan bahwa angka partisipasi sekolah SD di Provinsi NTB dapat 

dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut : 
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Tabel 5.7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD di Provinsi NTB 
tahun 2010-2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lombok 
Barat 

79.33% 81.76% 81.37% 84.83% 83.08% 82.82% 81.05% 81.45% 

Lombok 
Tengah 

67.51% 78.88% 73.29% 74.50% 68.29% 68.32% 70.86% 72.06% 

Lombok 
Timur 

79.90% 81.04% 79.74% 80.96% 79.85% 79.67% 76.02% 76.08% 

Sumbawa  77.35% 74.80% 74.47% 74.93% 73.56% 73.26% 79.31% 78.32% 

Dompu 82.30% 86.35% 87.23% 81.58% 81.78% 81.19% 80.74% 79.49% 

Kabupaten 
Bima 

74.02% 85.78% 85.55% 83.32% 82.39% 83.16% 79.02% 74.48% 

Sumbawa 
Barat 

99.88% 80.63% 80.75% 80.50% 78.71% 78.41% 81.02% 82.13% 

Lombok 
Utara 

81.51% 80.85% 81.04% 73.47% 70.44% 70.51% 74.60% 74.29% 

Kota 
Mataram 

103.55% 92.10% 92.00% 89.18% 87.41% 86.83% 88.19% 87.80% 

Kota Bima 84.11% 88.97% 88.88% 86.52% 84.63% 79.91% 80.53% 78.76% 

Rata-Rata 82.95% 83.11% 82.43% 80.98% 79.01% 78.41% 79.13% 78.48% 

Sumber: Kemendikbud (diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 4.5. di atas, maka dapat diketahui bahwa angka 

partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun di Provinsi NTB tahun 2010-2017 

dapat dikatakan sangat tinggi namun cenderun mengalai penurunan dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2010 rata-rata angka partisipasi Sekolah Dasar 

di Provinsi NTB adalah sebesar 82.95 %. Pada tahun 2011 rata-rata angka 

partisipasi Sekolah Dasar di Provinsi NTB meningkat menjadi sebesar 83.11 

%. Pada tahun 2012 rata-rata angka partisipasi Sekolah Dasar di Provinsi 

NTB menurun menjadi sebesar 82.43%. Pada tahun 2013 rata-rata angka 

partisipasi Sekolah Dasar di Provinsi NTB menurun menjadi sebesar 80.98%. 

Pada tahun 2014 rata-rata angka partisipasi Sekolah Dasar di Provinsi NTB 

menurun menjadi sebesar 79.01%. Pada tahun 2015 rata-rata angka 
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partisipasi Sekolah Dasar di Provinsi NTB menurun menjadi sebesar 78.41%. 

Pada tahun 2016 rata-rata angka partisipasi Sekolah Dasar di Provinsi NTB 

meningkat menjadi sebesar 79.13%. Pada tahun 2017 rata-rata angka 

partisipasi Sekolah Dasar di Provinsi NTB menurun menjadi sebesar 78.48%. 

Agar mempermudah dalam memahami angka partisipasi sekolah 

dasar di Provinsi NTB dapat dilihat pada diagram berikut: 

Grafik 5.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD di Provinsi NTB 
Tahun 2010-2017 

 
Sumber: Kemendikbud (diolah, 2019) 

Berdasarkan grafik diatas bahwa angka partisipasi tingkat SD yang 

terendah terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Secara rata-rata selama 

tahun 2010-2017 angka partisipasi sekolah dasar di wilayah tersebut sebesar 

71.71%. Meskipun dikatakan rendah, namun persentase partisipasi sekolah 

tingkat SD mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

Sedangkan untuk partisipasi sekolah dasar tertinggi terdapat di Kota 

Mataram. Secara rata-rata selama tahun 2010-2017 nilai partisipasi 
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mencapai 90.88%. meskipun angka partisipasi pendidikan SD tinggi, namun 

selama 8 tahun dari tahun 2010-2017 mengalami penurunan.  

 

5.2.4. Analisis Deskriptif Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP 

Angka Partisipasi Sekolah Dasar adalah jumlah anak pada usia 13-15 

tahun yang sedang bersekolah dan dalam studi ini anak usia 13-15 tahun 

yang bersekolah diasumsikan bersekolah di SMP. Adapun hasil penelitian 

menunjukan bahwa angka partisipasi sekolah SMP di Provinsi NTB dapat 

dikatak cukup tinggai. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 5.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP di Provinsi NTB 
tahun 2010-2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lombok 
Barat 

57.31% 41.64% 47.75% 37.06% 40.96% 42.99% 40.15% 39.64% 

Lombok 
Tengah 

45.11% 63.09% 59.86% 49.74% 45.77% 43.38% 40.10% 40.25% 

Lombok 
Timur 

42.67% 44.43% 46.40% 36.81% 45.18% 46.63% 43.12% 44.51% 

Sumbawa  68.59% 75.34% 77.28% 75.77% 75.39% 73.83% 68.64% 69.23% 

Dompu 52.94% 66.20% 66.09% 62.70% 59.34% 59.04% 55.57% 56.78% 

Kabupaten 
Bima 

47.73% 58.10% 61.17% 55.86% 56.26% 58.09% 50.17% 52.74% 

Sumbawa 
Barat 

58.09% 55.93% 55.94% 55.86% 67.47% 67.75% 69.06% 70.13% 

Lombok 
Utara 

21.21% 74.31% 74.69% 48.39% 54.26% 51.80% 50.60% 52.21% 

Kota 
Mataram 

79.98% 80.10% 83.08% 76.81% 82.23% 76.49% 73.68% 73.30% 

Kota Bima 53.39% 65.38% 71.14% 61.32% 54.21% 58.26% 48.17% 49.06% 

Rata-Rata 52.70% 62.45% 64.34% 56.03% 58.11% 57.83% 53.93% 54.79% 

Sumber: Kemendikbud (diolah, 2019) 
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Berdasarkan tabel 4.5. di atas, maka dapat diketahui bahwa angka 

partisipasi sekolah anak usia 13-15 tahun di Provinsi NTB tahun 2010-2017 

dapat dikatakan cukup tinggi namun cenderung mengalai fluktuasi dari tahun 

ke tahun. Pada tahun 2010 rata-rata angka partisipasi Sekolah Menengah 

Pertama di Provinsi NTB adalah sebesar 52.70%. Pada tahun 2011 rata-rata 

angka partisipasi Sekolah Menengah Pertama di Provinsi NTB meningkat 

menjadi sebesar 62.45%. Pada tahun 2012 rata-rata angka partisipasi 

Sekolah Menengah Pertama di Provinsi NTB peningkatan menjadi sebesar 

64.34%. Pada tahun 2013 rata-rata angka partisipasi Sekolah Menengah 

Pertama di Provinsi NTB menurun menjadi sebesar 56.03%. Pada tahun 

2014 rata-rata angka partisipasi Sekolah Menengah Pertama di Provinsi NTB 

peningkatan menjadi sebesar 58.11%. Pada tahun 2015 rata-rata angka 

partisipasi Sekolah Menengah Pertama di Provinsi NTB menurun menjadi 

sebesar 57.83%. Pada tahun 2016 rata-rata angka partisipasi Sekolah 

Menengah Pertama di Provinsi NTB menurun menjadi sebesar 53.93%. Pada 

tahun 2017 rata-rata angka partisipasi Sekolah Menengah Pertama di 

Provinsi NTB meningkat menjadi sebesar 54.79%. 

Agar mempermudah dalam memahami angka partisipasi Sekolah 

Menengah Pertama di Provinsi NTB dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Grafik 5.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP di Provinsi NTB 
Tahun 2010-2017 

 
Sumber: Kemendikbud (diolah, 2019) 

Berdasarkan grafik bahwa Angka Partisipasi SMP terdapat di 

Kabupaten Lombok Barat. Selama tahun 2010-2017 nilai persentase rata-

rata sebesar 43.44%. Selama tahun 2010 Angka Partisipasi SMP Kabupaten 

Lombok Barat mengalami penurunan dari 57.31% menjadi 39.64% pada 

tahun 2017. Adapun untuk angka partisipasi SMP tertinggi selama tahun 

2010-2010 terdapat di Kota Mataram. Secara rata-rata dari tahun 2010-2017 

sebesar 78.21%. Selama 2010-2017 partisipasi masyarakat yang bersekolah 

di tingkat SMP mengalami fluktuasi. Tahun 2010 sebesar 79.98% mengalami 

peningkatan selama tahun 2011 sebesar 80.10% dan 2012 sebesar 83.08%. 

Namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2013 sebesar 76.81% 

hingga menurun sebesar 73.30% pada 2017.  
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5.2.5. Analisis Deskriptif Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA 

Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas adalah jumlah anak pada 

usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah dan dalam studi ini anak usia 16-

18 tahun yang bersekolah diasumsikan bersekolah di SMA. Adapun hasil 

penelitian menunjukan bahwa angka partisipasi sekolah SMA di Provinsi NTB 

dapat dikatak cukup tinggai. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 5.9 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA di Provinsi NTB 
tahun 2010-2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lombok 
Barat 

36.71% 35.57% 36.37% 32.28% 43.95% 35.34% 40.87% 41.34% 

Lombok 
Tengah 

35.74% 35.13% 35.92% 42.74% 41.43% 39.84% 41.33% 42.09% 

Lombok 
Timur 

39.68% 30.90% 32.13% 29.39% 37.74% 38.53% 40.81% 40.98% 

Sumbawa  49.13% 53.08% 53.37% 56.98% 56.98% 56.43% 62.35% 64.99% 

Dompu 53.55% 69.86% 70.33% 68.35% 68.89% 66.65% 63.32% 61.95% 

Kabupaten 
Bima 

65.89% 66.82% 67.71% 68.69% 71.42% 60.72% 59.55% 55.13% 

Sumbawa 
Barat 

53.89% 70.49% 70.90% 81.66% 66.03% 60.26% 68.13% 68.58% 

Lombok 
Utara 

46.07% 46.20% 46.68% 55.03% 59.31% 49.49% 56.87% 57.76% 

Kota 
Mataram 

85.96% 65.39% 66.25% 70.12% 72.54% 63.37% 70.18% 73.83% 

Kota Bima 41.20% 83.74% 83.99% 64.59% 65.27% 50.47% 46.20% 52.71% 

Rata-Rata 50.78% 55.72% 56.37% 56.98% 58.36% 52.11% 54.96% 55.94% 

Sumber: Kemendikbud (diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 4.5. di atas, maka dapat diketahui bahwa angka 

partisipasi sekolah anak usia 16-18 tahun di Provinsi NTB tahun 2010-2017 

dapat dikatakan sangat tinggi. Pada tahun 2010 rata-rata angka partisipasi 

Sekolah Menengah Atas di Provinsi NTB adalah sebesar 50.78%. Pada 

tahun 2011 rata-rata angka partisipasi Sekolah Menengah Atas di Provinsi 
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NTB meningkat menjadi sebesar 55.72%. Pada tahun 2012 rata-rata angka 

partisipasi Sekolah Menengah Atas di Provinsi NTB menurun menjadi 

sebesar 56.37%. Pada tahun 2013 rata-rata angka partisipasi Sekolah 

Menengah Atas di Provinsi NTB menurun menjadi sebesar 56.98%. Pada 

tahun 2014 rata-rata angka partisipasi Sekolah Menengah Atas di Provinsi 

NTB menurun menjadi sebesar 58.36%. Pada tahun 2015 rata-rata angka 

partisipasi Sekolah Menengah Atas di Provinsi NTB menurun menjadi 

sebesar 52.11%. Pada tahun 2016 rata-rata angka partisipasi Sekolah 

Menengah Atas di Provinsi NTB meningkat menjadi sebesar 54.96%. Pada 

tahun 2017 rata-rata angka partisipasi Sekolah Menengah Atas di Provinsi 

NTB menurun menjadi sebesar 55.94%. 

Agar mempermudah dalam memahami angka partisipasi Sekolah 

Menengah Atas di Provinsi NTB dapat dilihat pada diagram berikut: 

Grafik 5.6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA di Provinsi NTB 
Tahun 2010-2017 

 
Sumber: Kemendikbud (diolah, 2019) 
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Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa angka partisipasi 

masyarakat yang bersekolah tingkat SMA terdapat di Kabupaten Lombok 

timur dengan nilai rata-rata sebesar 36.27% selama tahun 2010-2017. 

Meskipun mengalami fluktuasi, namun secara rata-rata mengalami 

peningkatan dari 39.68% pada 2010 menjadi 40.98% pada tahun 2017. 

Adapun untuk angka partisipasi tertinggi terdapat di Kota Mataram yang 

secara rata-rata selama tahun 2010-2017 mencapai 70.96%. Persentase 

partisipasi sekolah tingkat SMA mengalami penurunan dari tahun 2010 

mencapai  85.96% menjadi 73.83% di tahun 2017.  

 

5.2.6. Analisis Deskriptif Belanja Langsung Daerah 

Belanja langsung, adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan 

dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi 

menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. 

Belanja pegawai langsung biasanya digunakan untuk pengeluaran 

honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan 

daerah. Belanja barang dan jasa langsung digunakan untuk pengeluaran 

dalam bentuk pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang 

dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintahan daerah. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran 

yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan 

asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah_di_Indonesia
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untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti tanah, mesin, 

bangunan, jalan, irigasi dan asset tetap lainnya.  

Belanja langsung bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah 

daerah memprioritaskan alokasi dana nya secara optimal. Hal tersebut 

disebabkan dengan maksimalnya alokasi belanja langsung, maka alokasinya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kegiatan 

yang dampaknya langsung terlihat ada masyarakat. Belanja modal memrikan 

manfaat jangka menengah dan panjang yang bersifat rutin. Belanja langsung 

juga sering dikenal dengan belanja pembangunan karena alokasi anggaran 

benar-benar dialokasikan untuk pembangunan baik infrastruktur maupun 

sumber daya manusia. Menurut Batafor (2011) bahwa belanja langsung 

diukur dengan membandingkan dengan total belanja daerah dalam satu 

tahun anggaran. Adapun gambaran belanja langsung Pemerintah Daerah 

kabupaten yang terletak di Provinsi NTB pada tahun 2010-2017 dapat dilihat 

dalam tabel 5.5 sebagai berikut : 
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Tabel 5.10. Persentase Alokasi Belanja Langsung Kabupaten/ Kota di 
NTB selama Tahun 2010-2017 

Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lombok 
Barat 

31% 34% 35% 35% 39% 41% 40% 46% 

Lombok 
Tengah 

27% 27% 34% 41% 39% 33% 37% 38% 

Lombok 
Timur 

29% 38% 35% 32% 35% 35% 34% 38% 

Sumbawa  37% 45% 36% 39% 42% 40% 43% 42% 

Dompu 34% 42% 38% 39% 37% 40% 39% 46% 

Kabupaten 
Bima 

33% 41% 36% 38% 39% 33% 37% 38% 

Sumbawa 
Barat 

56% 64% 60% 64% 57% 52% 59% 56% 

Lombok 
Utara 

53% 55% 55% 60% 57% 54% 62% 56% 

Kota 
Mataram 

36% 45% 42% 47% 50% 49% 54% 57% 

Kota Bima 37% 44% 40% 40% 40% 43% 49% 53% 

Sumber: BPS (diolah, 2019) 

Adapun nilai realisasi alokasi belanja langsung pemerintah 

Kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2010-2017 dapat dilihat pada diagram 

berikut : 
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Grafik 5.7. Realisasi Alokasi Belanja Langsung Kabupaten/ Kota NTB 
2010-2017 

 

Sumber: BPS (diolah, 2019) 

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata belanja langsung 

Pemerintah Kabupaten yang terdapat di Provinsi NTB pada tahun 2010-2017 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun daerah dengan rata-rata 

alokasi belana langsung daerah paling rendah dimiliki oleh Lombok Timur 

dengan rata-rata alokasi belanja langsung sebesar 35%. Sedangkan 

kabupaten yang memiliki rata-rata alokasi belanja langsung yang paling tinggi 

dimiliki oleh pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dengan rata-rata alokasi 

sebesar 58%. 

Belanja langsung belum terdapat patokan atau ukuran ideal karena 

sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan investasi 

untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan pada suatu periode. Namun 

sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah dapat 
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memicu besar atau kecilnya pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu, rasio 

belanja langsung yang masih dikatakan relative kecil perlu ditingkatkan 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah terutama Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang infrastrukturnya masih belum merata hingga ke 

pelosok. 

 

5.2.7. Analisis Deskriptif Belanja Tidak Langsung Daerah 

Belanja tidak langsung, ialah kegiatan belanja daerah yang 

dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi 

menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi 

hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Adapun hasil penelitian 

menunjukan bahwa terdapat peningkatan alokasi belanja tidak langsung 

pemerintah kabupaten di Provinsi NTB dari tahun 2010-2017. Adapun rata-

rata alokasi belanja daerah pemerintah kabupaten di Provinsi NTB tahun 

2010-2017 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga_(keuangan)
https://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hibah
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Tabel 5.11. Alokasi Belanja Tidak Langsung Langsung Daerah 
Kabupaten di NTB Tahun 2010-2017 

Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lombok Barat 69% 66% 65% 65% 61% 59% 60% 54% 

Lombok 
Tengah 

73% 73% 66% 59% 61% 67% 63% 62% 

Lombok Timur 71% 62% 65% 68% 65% 65% 66% 62% 

Sumbawa  63% 55% 64% 61% 58% 60% 57% 58% 

Dompu 66% 58% 62% 61% 63% 60% 61% 54% 

Kabupaten 
Bima 

67% 59% 64% 62% 61% 67% 63% 62% 

Sumbawa 
Barat 

44% 36% 40% 36% 43% 48% 41% 44% 

Lombok Utara 47% 45% 45% 40% 43% 46% 38% 44% 

Kota Mataram 64% 55% 58% 53% 50% 51% 46% 43% 

Kota Bima 63% 56% 60% 60% 60% 57% 51% 47% 

Sumber: BPS (diolah, 2019) 

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata belanja langsung 

Pemerintah Kabupaten yang terdapat di Provinsi NTB pada tahun 2010-

2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun daerah dengan rata-

rata alokasi belanja langsung daerah paling rendah dimiliki oleh Kabupaten 

Lombok Utara dengan rata-rata alokasi belanja langsung sebesar Rp 262 M. 

Sedangkan kabupaten yang memiliki rata-rata alokasi belanja langsung yang 

paling tinggi dimiliki oleh pemerintah kabupaten Lombok Timur dengan rata-

rata alokasi mencapai Rp. 1 T. Agar mempermudah dalam memahami 

pertumbuhan alokasi belanja langsung pemerintah Kabupaten di Provinsi 

NTB tahun 2010-2017 dapat dilihat pada diagram berikut : 
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Grafik 5.8. Alokasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten di 
Provinsi NTB Tahun 2010-2017 

 
Sumber: BPS (diolah, 2019) 

Persentase belanja tidak langsung apabila dibandingkan dengan 

belanja langsung cukup tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan 

besarnya alokasi anggaran belanja daerah untuk belanja tidak langsung akan 

memberikan dampak pada penurunan aloasi anggaran belanja langsung. Hal 

ini tentunya akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat dan akan 

berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat di kabupaten/ kota di 

Provinsi NTB. 

Meskipun dampaknya tidak langsung dirasakan dalam pembangunan, 

namun anggaran belanja tidak langsung memiliki peran penting untuk 

menunjang kelancaran mekanisme dalam sistem pemerintahan. Belanja tidak 

langsung juga merupakan upaya dalam peningkatan efisiensi dan 
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produktifitas yang pada akhirnya akan mencapai tujuan pada setiap tahapan 

pembangunan.  

 

5.2.8.  Analisis Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi ditunjukan dengan 

pertumbuhan PDRB dari tahun 2010-2017. Adapun hasil analisis 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 5.12 Pertumbuhan PDRB Provinsi NTB tahun 2010-2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lombok Barat 4.78                                                         
5.94  

                                       
5.27  

                                          
5.26  

                                          
5.70  

                                          
6.39  

                                          
5.74  

                                          
6.30  

Lombok Tengah                                                     
5.69  

                                                       
9.05  

                                    
13.72  

                                          
6.24  

                                          
6.28  

                                          
5.60  

                                          
5.70  

                                          
6.42  

Lombok Timur                                                     
5.01  

                                                       
6.12  

                                       
5.43  

                                          
5.51  

                                          
4.80  

                                          
5.93  

                                          
5.24  

                                          
6.25  

Sumbawa                                                      
5.92  

                                                       
6.92  

                                       
6.68  

                                          
6.44  

                                          
6.63  

                                          
6.42  

                                          
5.42  

                                          
6.79  

Dompu                                                     
4.57  

                                                       
7.98  

                                       
6.20  

                                          
5.05  

                                          
5.54  

                                          
6.15  

                                          
5.52  

                                          
6.82  

Kabupaten Bima                                                     
4.55  

                                                       
6.02  

                                       
5.95  

                                          
5.11  

                                          
6.01  

                                          
6.36  

                                          
5.11  

                                          
6.02  

Sumbawa Barat                                                     
6.73  

                                                       
6.64  

                                  
(-
26.27) 

                                          
3.53  

                                        
(-1.31) 

                                      
107.07  

                                          
7.09  

                                      
(-18.97) 

Lombok Utara                                                     
4.04  

                                                       
5.70  

                                       
4.08  

                                          
4.11  

                                          
4.59  

                                          
4.87  

                                          
5.22  

                                          
6.08  

Kota Mataram                                                     
7.95  

                                                       
7.67  

                                       
1.04  

                                          
7.95  

                                          
8.10  

                                          
7.96  

                                          
8.06  

                                          
8.07  

Kota Bima                                                     
5.74  

                                                       
5.13  

                                       
5.60  

                                          
5.58  

                                          
5.89  

                                          
5.75  

                                          
5.80  

                                          
6.76  

Rata-Rata                                                     
5.50  

                                                       
6.72  

                                       
2.77  

                                          
5.48  

                                          
5.22  

                                        
16.25  

                                          
5.89  

                                          
4.05  

Sumber: BPS (diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi NTB tahun 2010-2017 dapat dikategorikan cukup 
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fluktuatif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB tahun 2010 adalah 

sebesar 5.50%. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 6.72%. Pada tahun 2012 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB mengalami peningkatan menjadi 

sebesar 2.77%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 5.48%. Pada tahun 2014 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB mengalami penurunan menjadi 

sebesar 5.22%. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB 

mengalami peningkatan menjadi sebesar 16.25%. Pada tahun 2016 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB mengalami penurunan menjadi 

sebesar 5.89%. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB 

mengalami penurunan menjadi sebesar 4.05%.  

Agar mempermudah dalam memahami pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi NTB dapat dilihat pada diagram berikut: 
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Grafik 5.9. Pertumbuhan PDRB di Provinsi NTB Tahun 2010-2017 

 
Sumber: BPS (diolah, 2019) 

5.3. Hasil Analisis Data 

5.3.1. Uji Asumsi Klasik 

5.3.1.1. Uji Normalitas 

Asumsi Normalitas sangat penting terutama untuk penarikan 

kesimpulanapakah data yang terdapat pada penelitian berada pada distribusi 

normal sehingga layak dijadikan sebagai data penelitian(Winarsunu, 

2012:129).Normalitas terjadi apabila skor pada setiap variabel dalam model 

mengikuti distribusi normal.Distribusi normal merupakan hal yang penting 

dalam statistik yang dipakai sebagai rujukan untuk menentukan ukuran 

normalitas tidaknya suatu distribusi dalam sampel.Pembuktian asumsi 

normalitas ini akan dilakukan dengan menggunakan kolmogrov smirnov pada 

program SPSS 21, yaitu dengan melihat signifikasi (sig.Z), apabila nilai 
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signifikasi (sig.Z) nilainya lebih besar α = 0,05, maka asumsi normalitas telah 

terpenuhi. Hasil pengujian asumsi disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 5.13. Hasil Uji Normalitas 

  Unstandardi

zed 

Residual 

N 80 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.40958502 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .123 

Positive .113 

Negative -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.099 

Asymp. Sig. (2-tailed) .178 

a. Test distribution is Normal.  

   

 Sumber: SPSS (diolah, 2019) 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 1.099  atau nilai Kolmogorov-Smirnov Z lebih besar dari 

nilai alpha sebesar 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data 

residual berdistribusi normal. 

Selain pengujian menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov Z, uji 

normalitas juga dapat dilakukan menggunakan diagram P Plot untuk 

mengetahui distribusi residual. Hasil pengujian menunjukkan residual 

berdistribusinormal apabila titik-titik yang terlihat pada gambar hasil uji SPSS 

berada di sekitar garis diagonal. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Gambar5.2. Uji Normalitas 

 

 Sumber: SPSS (diolah, 2019) 

Berdasarkan terlihat titik-titik berada di sekitar garis diagonal. Titik-titik 

yang menyebar disekitar garis diagonal menunjukkan residual berdistribusi 

normal sehingga dapat disimpulkan bahwa residual antara kontribusi sektor 

unggulan, angka pasrtisipasi sekolah dan belanja pemerintah daerah 

terhadap pertumbuhan ekonomi berdistribusi normal. 

5.3.1.2. Uji Multikolinearitas 

Hasil pengujian asumsi Multikolinieritas menunjukkan di dalam model 

tidak terjadi Multikolinieritas.  Hal ini dapat dilihat dari matriks korelasi 

antara variabel bebas pada tabel berikut: 
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Tabel 5.14 Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF 

X1_AGRI 0.869 1.151 

X2_MINN 0.710 1.408 

X3_APS_SD 0.670 1.493 

X4_APS_SMP 0.547 1.827 

X5_APS_SMA 0.528 1.895 

X6_BL 0.754 1.327 

X7_BTL 0.578 1.729 
Sumber: SPSS (diolah, 2019) 

Pengujian multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat VIF dan 

nilai tolerance yang diperoleh. Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinieritas. Dari hasil pengujian diketahui bahwa seluruh nilai VIF  

lebih  kecil  dari  10  dan  nilai  tolerance lebih  besar  dari  0,10  sehingga 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. 

5.3.1.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas.Uji heterokesdaksitas dalam 

penelitian ini diuji dengan scaterplots. Data tidak mengalami 

heteroskedastisitas apabila dalam gambar scater plot titik-titik tersebar di atas 

dan di bawah angka nol dan tidak membentuk pola tertentu yang teratur. Uji 

Heteroskedastisitas pada kontribusi sektor unggulan dan angka pasrtisipasi 
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sekolah dan belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 5.3. Uji heteroskedastisitas 

 

Sumber: SPSS (diolah, 2019) 

Hasil uji heteroskedastisitas variabel Kontribusi Sektor Unggulan, 

Angka Pasrtisipasi Sekolah dan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi menunjukan bahwa titik-titik tersebar di atas dan di 

bawah angka nol. Titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu 

yang teratur sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

5.3.1.4. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi linear 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan t-1. 
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Artinya uji autokolerasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model 

autokorelasi terdapat kesalahan atau tidak. Autokorelasi muncul disebabkan 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu terkait satu sama lain. 

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya gangguan autokorelasi atau 

tidaknya dengan menggunakan Uji Autokorelasi Durbin Watson. Adapun 

ketentuan dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada uji 

Durbin Watson yaitu: 

1. Apabila nilai d (durbin Watson) lebih kecil dari nilai dL atau lebih besar 

dari (4 – dL) maka terdapat gejala autokorelasi. 

2. Apabila nilai d (durbin Watson) terletak diantara nilai dU dan (4-dU), 

maka tidak terdapat gejala autokorelasi. 

3. Apabila nilai d (durbin Watson) terletak diantara nilai dL dan dU atau 

diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak dapat menghasilkan 

kesimpulan yang pasti. 

Tabel 5.15 Batas Durbin Watson 

T K dL dU (4-dL) (4-dU) 

80 7 1.47999 1.80081 2.52001 2.19919 

T : Jumlah Data 

K : Jumlah Variabel 

dL : Batas Bawah 

dU : Batas Atas 

  

Sumber: Penulis (diolah, 2019) 
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Tabel 5.16. Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .824a .678 .647 1.47652 2.177 

Sumber: SPSS (diolah, 2019) 

 Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi dengan durbin Watson, 

maka diketahui bahwa nilai d (durbin Watson) sebesar 2.177. Nilai d terletak 

diantara dU dan (4-dU) atau terletak diantara 1.80081 dan 2.19919. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala 

autokorelasi.  

 

5.3.2. Uji Analisis Multivariat 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pengolahan data yang telah 

dilakukkan menggunakan software SPSS 19. Sebagaimana yang 

telahdijelaskan pada Bab III tentang metodologi penelitian, bahwa penelitian 

ini akanmembahas mengenai Kontribusi Sektor Unggulan, Angka Pasrtisipasi 

Sekolah dan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi 

serta dampaknya pada Kesempatan Kerja dan Kemiskinan menggunakan 

analisis multivariate. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diawali dengan melakukan 

pengujiankesesuaian model. Tapi sebelum melakukan pengujian tersebut, 

terlebih dahuluharus menggambarkan pengaruh antar variabel dalam bentuk 
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model structural dengan analisis multivariate yang kemudian melakukan 

estimasi hasil atau hasil pengolahan data. 

Dalam penelitian ini, digambarkan model multivariate dari variabel 

kontribusi sektor pertanian (X1), sektor pertambangan (X2), angka partisipasi 

sekolah tingkat SD (X3), angka partisipasi sekolah tingkat SMP (X4), angka 

partisipasi sekolah tingkat SMA (X5), belanja langsung (X6) dan belanja tidak 

langsung (X7) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) dan dampaknya terhadap 

kesempatan kerja (Z1) dan kemiskinan (Z2). Setelah membentuk model 

berdasarkan teori maka didapatlah model multivariate. Adapun bentuk model 

structural analisis multivariate hasil olah data didapatkan sebagai berikut: 

Gambar 5.4. Hasil Struktur Multivariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y → Y’ 

Z1 

Z2 

 (X3) 

 

 (X4) 

 

 (X5) 

 

 (X2) 

 

 (X1) 

 

 (X7) 

 

 (X6) 

 

6.051E-12 

-3.534E-12 

0.117 

0.052 

0.004 

0.002 

2.4283 

0.501 

-17965.491 
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5.3.3. Hasil Analisis Multivariat 

Hasil analisis multivariate akan digunakan untuk melihat pengaruh 

antar variabel dengan melihat taraf signifikasi antar variabel, serta hubungan 

antar variabel. Untuk melihat pengaruh antar variabel dapat dilihat dari 

besarnya nilai Adjusted R Square (r2) dengan cara menghitung besarnya 

Koefisien Determinasi (KD) menggunakan rumus KD=r2 x 100%. Sedangkan 

untuk melihat taraf signifikasi antar variabel digunakan nilai Sig penelitian, 

jika nilai Sig penelitian lebih kecil dari 0,05 (Sig < 0,05), maka dinyatakan 

terdapat pengaruh signifikan antar variabel.  Jika nilai Sig penelitian lebih 

besar dari nilai 0,05 (Sig > 0,05), maka dinyatakan pengaruh antar variabel 

tidak signifikan atau dapat juga dilihat dengan menggunakan uji t. Apabila 

nilai thitung lebih besar darittabel (thitung>ttabel) maka pengaruh antar variabel 

adalah signifikan.  Sebaliknya jika nilai thitung  lebih kecil dari ttabel ( (thitung< ttabel) 

maka pengaruh antar variabel adalah tidak signifikan. Adapun tabel hasil 

pengujianadalah sebagai berikut : 
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Tabel 5.17 Pengaruh Variabel Independent (X1…X7) Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi 

Model 1 Beta 
t-

Statist
ik 

p-
Value 
(Sig) 

Keterangan 

Arah 
 

Signifikansi 

X1_AGRI  PDRB 
.117 8.217 .000 Positif 

Signifikan 

X2_MINN  PDRB 
.052 5.030 .000 Positif 

Signifikan 

X3_APS_SD  
PDRB 

.004 .135 .893 Positif 
Tidak Signifikan 

X4_APS_SMP  
PDRB 

.002 .110 .913 Positif 
Tidak Signifikan 

X5_APS_SMA  
PDRB 

2.4283 6.731 0.023 Positif 
Signifikan 

X6_BL  PDRB  
6.051E-12 5.283 .000 Positif Signifikan 

X7_BTL PDRB -3.534E-
12 

-4.812 .000 Negatif 
Signifikan 

R2 = 0.678 

 
KD = 67.8% 

Sumber: SPSS (diolah, 2019) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel Kontribusi 

Sektor Pertanian (X1), Sektor Pertambangan (X2), Angka Partisipasi Sekolah 

SD (X3), Angka Partisipasi Sekolah SMP (X4), Angka Partisipasi Sekolah 

SMA (X5), Belanja Langsung (X6) dan Belanja Tidak Langsung (X7) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (Y) mempunyai r2 sebesar 0.678 atau koefisien 

determinasi (KD) sebesar 67.8%. Artinya semua variabel bebas yang 

digunakan memberikan kontribusi langsung sebesar 67.8% terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y).  
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5.3.3.1. Koefisien Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berdasarkan hasil pehitungan statistik variabel kontribusi sektor 

pertanian (X1) terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y) 

menunjukkan thitung sebesar 0.117, dengan p-value sebesar 0.000 dan 

koefisien (beta) sebesar 8.217. Berdasarkan p-value dimana hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa p-value sebesar (0.000) atau lebih 

kecil dari nilai alpha 0.05. Angka p-value lebih kecil dari nilai alpha 

menunjukan bahwa variabel kontribusi sektor pertanian (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi(Y). 

Nilai koefisien (beta) memiliki angka positif menunjukan bahwa 

pengaruh yang diberikan oleh variabel sektor pertanian bersifat positif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sektor pertanian memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, atau 

dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan secara 

langsung melalui kontribusi sektor pertanian. 

Adapun untuk pengaruh sektor pertambangan (X2) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y), berdasarkan hasil perhitungan statistik 

menunjukkan thitung sebesar 5.030, nilai p-value sebesar 0.000 dan 

koefisien (beta) sebesar 0.052. Berdasarkan p-value dimana hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa p-value sebesar (0.000) atau lebih 

kecil dari nilai alpha 0.05 yang menunjukan bahwa variabel kontribusi 
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sektor pertambangan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi(Y). Nilai koefisien (beta) memiliki angka positif 

menunjukan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel kontribusi 

sektor pertambangan bersifat positif. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kontribusi sektor pertambangan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, atau dapat dikatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan secara langsung 

melalui kontribusi sektor pertambangan. 

5.3.3.2. Koefisien Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik bahwa pengaruh variabel 

Angka Partisipasi Sekolah tingkat SD (X3) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y) menunjukkan hasil thitung sebesar -0.135, p-value sebesar 

0.893 dan koefisien (beta) sebesar -0.004. Berdasarkan p-value 

dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa p-value sebesar 

(0.893) atau lebih besar dari nilai alpha 0.05. P-value lebih besar dari 

nilai alpha menunjukan bahwa variabel APS SD (X3) berpengaruh 

tidak signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Nilai 

koefisien (beta) memiliki angka positif menunjukan bahwa pengaruh 

yang diberikan oleh variabel APS SD bersifat positif.  Hasil penelitian 

menunjukan bahwa APS SD memiliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, atau dapat dikatakan 
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bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijelaskan secara langsung 

melalui APS SD. 

Sedangkan hasil perhitungan statistik pengaruh Angka Partisipasi 

Sekolah tingkat SMP (X4) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) 

menunjukkan hasilthitung sebesar 0.110, p-value sebesar 0.913 dan 

koefisien (beta) sebesar 0.002. Berdasarkan p-value dimana hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa p-value sebesar (0.913) atau lebih 

besar dari nilai alpha 0.05. P-value lebih besar dari nilai alpha 

menunjukan bahwa variabel APS SMP (X4) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi(Y). Nilai koefisien 

jalur (beta) memiliki angka positif menunjukan bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh variabel APS SMP bersifat positif.  Hasil penelitian 

menunjukan bahwa APS SMP memiliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, atau dapat dikatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijelaskan secara langsung 

melalui APS SMP. 

Adapun hasil perhitungan statistik pengaruh Angka Partisipasi 

Sekolah tingkat SMA (X5) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) 

menunjukkan hasilthitung sebesar 6.731, p-value sebesar 0.023 dan 

koefisien (beta) sebesar2.4283. Berdasarkan p-value dimana hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa p-value sebesar (0.023) atau lebih 

kecil dari nilai alpha 0.05.  Nilai p-value lebih kecil dari nilai alpha 
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menunjukan bahwa variabel APS SMA (X5) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi(Y). Nilai koefisien jalur (beta) 

memiliki angka positif menunjukan bahwa pengaruh yang diberikan 

oleh variabel APS SMA bersifat positif.  Hasil penelitian menunjukan 

bahwa APS SMA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dapat dijelaskan secara langsung melalui APS SMA. 

5.3.3.3. Koefisien Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik bahwa pengaruh variabel 

belanja langsung (X6) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) 

menunjukkan bahwa thitung sebesar 5.283, nilai p-value sebesar 0.000 

dan koefisien (beta) sebesar 6.051E-12. Berdasarkan hasil 

perhitungan dimana menunjukkan bahwa p-value sebesar (0.000) atau 

lebih kecil dari nilai alpha 0.05 yang mengindikasikan bahwa variabel 

BelanjaLangsung berpengaruh signifikan terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien (beta) memiliki angka positif 

menunjukan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel 

belanjalangsung bersifat positif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa 

belana langsung memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi, atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan 
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ekonomi dapat dijelaskan secara langsung melalui belanja langsung 

daerah. 

Adapun untuk hasil pengaruh belanja tidak langsung (X7) terhadap 

pertumbuhan ekonomi (Y) menunjukkan thitung sebesar -4.812, nilai p-

value sebesar 0.000 dan koefisien (beta) sebesar -3.534E-12. 

Berdasarkan p-value dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa p-

value sebesar (0.000) atau lebih kecil dari nilai alpha 0.05 yang 

menunjukan bahwa variabel belanja tidak langsung berpengaruh 

signifikan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Nilai koefisien 

(beta) memiliki angka negatif menunjukan bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh variabel belanja tidaklangsung bersifat negatif.  Hasil 

penelitian menunjukan bahwa belanja tidak langsung memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, atau 

dapat dikatakan bahwa semakin rendah alokasi belanja tidak langsung 

akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  
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5.3.3.4. Koefisien Pengaruh Beta Pertumbuhan Ekonomi (Ŷ) terhadap 

Kesempatan Kerja (Z1) dan Kemiskinan (Z2) 

Tabel 5.18 Hasil Uji Pengaruh Beta Pertumbuhan Ekonomi (Y’) 
Terhadap Kesempatan Kerja (Z1) 

 

Model 2 Beta t-Statistik P-Value 

(Sig) 

Keterangan 

Arah Signifikansi 

Beta PDRB  

KK 

0.501 2.514 0.014 Positif Signifikan 

R2 = 0.225  

KD = 22.5% 

Sumber: SPSS (diolah, 2019) 

Hasil pengujian pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (Ŷ) terhadap 

Kesempatan Kerja (Z1) dilakukan untuk menguji pengaruh hubungan antara 

nilai beta Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh dari pengaruh yang 

diberikan oleh variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 

diatas dapat diketahui bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kesempatan Kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

pehitungan statistik pengaruh nilai beta pertumbuhan ekonomi (Ŷ) terhadap 

kesempatan menunjukkan thitung sebesar2.514. Nilai p-value sebesar 

0.014dan koefisien (beta) sebesar 0.501. Berdasarkan p-value dimana hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa p-value sebesar (0.014) atau lebih kecil dari 

nilai alpha 0.05yang menunjukan bahwa beta pertumbuhan ekonomi (Ŷ) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kesempatan Kerja(Z1). Nilai 
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koefisien jalur (beta) memiliki angka positif menunjukan bahwa pengaruh 

yang dibeikan oleh variabel beta pertumbuhan ekonomi bersifat Positif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihitung 

berdasarkan kontribusi sektor pertanian, sektor pertambangan, angka 

partisipasi sekolah tingkat SD, angka partisipasi sekolah tingkat SMP, angka 

partisipasi sekolah tingkat SMA, belanja langsung dan belanja tidak langsung 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja.Hasil penelitian 

menunjukan apabila variabel-variabel independen yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi meningkat maka variabel kesempatan kerja juga akan 

semakin meningkat. 

Tabel 5.19 Hasil Uji Pengaruh Beta Pertumbuhan Ekonomi (Y’) 
terhadap Kemiskinan 

Model 3 Beta t-Statistik P-Value 

(Sig) 

Keterangan 

Arah Signifikansi 

Beta PDRB  

POV 

-17965.491 -2.585 0.012 Negatif Signifikan 

R2 = 0.231  

KD = 23.1% 

Sumber: SPSS (diolah, 2019) 

Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi (Ŷ) terhadap angka 

kemiskinan (Z2) dilakukan untuk menguji hubungan antara nilai beta 

pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari pengaruh yang diberikan oleh 

variabel independen terhadap angka kemiskinan (Z2). Berdasarkan hasil 

pengujian pada tabel diatas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi 
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil pehitungan statistik pengaruh nilai beta pertumbuhan 

ekonomi (Ŷ) terhadap angka kemiskinanmenunjukkan thitung sebesar-2.585. 

Nilai p-value sebesar 0.012 dan koefisien (beta) sebesar -17965.491. 

Berdasarkan p-value dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa p-value 

sebesar (0.012) atau lebih kecil dari nilai alpha 0.05 p-value lebih kecil dari 

nilai alpha menunjukan bahwa beta pertumbuhan ekonomi (Ŷ) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel angka kemiskinan(Z2). Nilai koefisien jalur (beta) 

memiliki angka negatif menunjukan bahwa pengaruh yang dibeikan oleh 

variabel beta pertumbuhan ekonomi bersifat Negatif.  Hasil penelitian 

menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan 

kontribusi sektor pertanian, sektor pertambangan, angka partisipasi sekolah 

tingkat SD, angka partisipasi sekolah tingkat SMP, angka partisipasi sekolah 

tingkat SMA, belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.Hasil penelitian 

menunjukan apabila variabel-variabel independen yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi meningkat maka variabel angka kemiskinan juga akan 

semakin menurun. 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

dipengaruhi oleh variabel- variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Dampak terhadap kesempatan kerja positif signifikan, 

sedangkan dampak terhadap tingkat kemiskinan negatif signifikan. Apabila 
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dilihat dari koefisien beta bahwa dampak tingkat kemiskinan memiliki nilai 

yang lebih besar dibanding kesempatan kerja.  Artinya pengaruh variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap pertumbuhan 

ekonomi lebih besar dampaknya pada tingkat kemiskinan dibanding 

kesempatan kerja.  
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5.4. Pembahasan 

5.4.1 Kontribusi sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

NTB 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik bahwa sektor pertanian 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut mengikasikan bahwa semakin tinggi 

kontribusi sektor pertanian, maka pertumbuhan ekonomi di NTB akan 

semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena beberapa wilayah di 

NTB adalah pedesaan sehingga tidak heran apabila di wilayah NTB  

mayoritas penduduknya adalah petani.  

Beberapa wilayah di NTB seperti Kabupaten Bima merupakan salah 

satu sentra pertanian bawang merah dan menjadi salah satu penghasil 

bawang merah terbesar di Indonesia. Hal tersebut disebabkan Kabupaten 

Bima merupakan daerah yang memiliki potensi bawang merah yang tinggi 

diantara beberapa wilayah di NTB. Kabupaten Bima memiliki 18 kecamatan 

dimana 13 diantaranya merupakan daerah penghasil bawang merah. 

Berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, pada daerah Kabupaten Bima 

bawang merah dapat ditanam sepanjang tahun. Hal tersebut disebabkan 

bawang merah Bima memiliki keunggulan yang tahan terhadap cuaca. 

Kabupaten Bima juga telah menjadi salah satu setra produksi bawang merah 

nasional dengan tingkat produksi rata-rata mencapai 80 – 100 ribu ton setiap 

tahunnya (Dinas Pertanian Bima, 2014). 
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Selain sebagai pusat pertanian bawang, tanaman kedelai banyak 

diusahakan di beberapa wilayah di NTB. Hal tersebut terlihat dari persentase 

rumah tangga kedelai yang mencapai 11% dari rumah tangga nasional (BPS, 

2013). Tanaman kedelai di NTB memberikan sumbangan terbesar ketiga 

setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Selain kedua jenis tanaman tersebut, 

komoditas utama seperti padi dan jagung juga mayoritas yang banyak 

diunggulkan.  

Selain itu, hasil perhitungan statistik juga menemukan bahwa pengaruh 

sektor pertambangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

semakin tinggi kontribusi sektor pertambangan maka akan semakin 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh mulai 

banyaknya aktifitas pertambangan di beberapa wilayah di NTB.  

Saat ini banyak investor asing maupun dalam negeri yang membuka 

tambang di daerah NTB, salah satu yang banyak disoroti yaitu PT Newmont 

yang telah melalui proses akuisisi menjadi PT Amman Mineral. Berdasarkan 

data Direktori Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 

2016, tercatat sebanyak 7.177 usaha/ perusahaan dan 36 usaha/ 

perusahaan pertambangan dan penggalian berskala menengah dan berskala 

besar. 

Meskipun sektor pertanian dan pertambangan merupakan kedua sektor 

primer yang terbukti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut 

terlihat dari hasil uji bahwa nilai koefisien sektor pertanian yang lebih tinggi 
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dibanding sektor pertambangan. Hal tersebut menandakan bahwa sektor 

pertanian masih menjadi sektor yang diunggulkan di Provinsi NTB. Mayoritas 

masyarakat di Provinsi NTB masih menggantungkan hidupnya pada sektor 

pertanian dibandingkan sektor pertambangan. Maka pemerintah daerah perlu 

melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktifitas pada sektor 

pertanian. Pemerintah melalui dinas terkait dapat membuat program-program 

efektif yang membuat petani menjadi lebih sejahtera, khusunya mengatur 

harga-harga hasil panen agar lebih stabil. 

Meskipun begitu, pada dasarnya produktifitas sektor pertambangan 

lebih besar dibanding sektor pertanian. Hal tersebut disebabkan hasil 

produksi pertambangan tersebut tidak dinikmati di wilayah NTB, namun 

dirasakan manfaatnya oleh wilayah-wilayah yang memiliki kemampuan 

mengolah hasil mentah menjadi barang jadi melalui proses ekspor. Hal 

tersebut membuat manfaat sektor pertambangan tidak dirasakan oleh 

masyarakat, sehingga masyarakat daerah tambang cenderung memiliki 

tingkat kemiskinan yang lebih tinggi seperti di daerah Kabupaten Sumbawa 

Barat, tempat PT Newmont berada yang saat ini menjadi PT Amman Nusa 

Tenggara. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Sukirno (2013: 429) bahwa 

apabila suatu daerah memiliki kekayaan alam yang meliputi kesuburan tanah, 

hasil hutan, hasil laut dan berbagai jenis komodoti tambang, maka 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dipercepat. Teori tersebut juga 

sejalan dengan teori Djojohadikusumo (1994:257) bahwa kekayaan alam 
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mengandung kemungkinan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan 

sebagai sumber daya produktif yang sangat efektif.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Akarue dan Eyuvwunu (2017) yang menunjukkan bahwa pada negara 

yang memiliki potensi di sektor agraris, maka sektor pertanian memilki 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan negara. 

Selain itu, Umaru dan Zubairu (2012) juga menunjukkan bahwa sektor 

pertanian maupun pertambangan memilki kontribusi yang besar terhdap 

pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Meskipun kontribusi sektor pertanian lebih 

besar dibanding sektor pertambangan, namun hasil penelitian menemukan 

bahwa baik pertanian dan pertambangan berpengaruh positif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria.  

 

5.4.2. Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) terhadap pertumbuhan 

ekonomi di NTB 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa APS tingkat SD dan SMP 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi NTB. Semakin rendah tingkat pendidikan SD dan SMP maka tidak 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Namun hanya tingkat 

pendidikan SMA yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. 

Artinya sebagian besar tenaga kerja yang terserap merupakan lulusan SMA 

ke atas dibanding lulusan SMA ke bawah. Hal tersebut mengindikasikan 
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bahwa tenaga kerja dengan lulusan SMA keatas lebih dibutuhkan dalam 

pertumbuhan ekonomi di NTB karena dianggap sebagai lulusan yang lebih 

terampil sehingga lebih siap untuk masuk dalam sektor ekonomi produktif 

dibanding lulusan SD dan SMP. 

Hasil penelitian menemukan bahwa hanya pendidikan tingkat SMA 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Penyerapan 

tenaga kerja lebih besar pada lulusan SMA. Hal tersebut menjadi fokus 

pemerintah untuk dapat melakukan program peningkatan kompetensi pada 

lulusan SMA agar terserap dengan maksimal pada sektor ekonomi produktif. 

Selain itu, diperlukan upaya pemerintah dalam mengurangi tenaga kerja 

lulusan SD dan SMP dengan cara meningkatkan program-program pelatihan 

skill agar lulusan SD dan SMP ini juga dapat masuk dalam sektor ekonomi. 

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan program-program ini 

diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja secara merata ke 

semua sektor yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pertumbuhan endogen oleh 

Romer (1990) bahwa angkatan kerja yang teredukasi dapat menciptakan, 

mengimplementasikan dan mengadopsi inovasi teknologi yang akan 

mempengaruhi pertumbuhan secara umum. angkatan kerja yang teredukasi 

tersebut akan mengingkatkan modal manusia yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan total faktor produksi dari adanya teknologi tersebut. Maka 
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pertumbuhan faktor produksi akan dapat memperluas produk domestik suatu 

negara.  

Hasil penelitian serupa ditemukan oleh Hanif dan Arshed (2016) yang 

menunjukkan bahwa hanya tingkat pendidikan tersier yang memiliki dampak 

besar terhadap perkeonomian. Tingkat pendidikan primer dan sekunder tidak 

berpengaruh terhadap perekonomian. Hasil menunjukkan bahwa dengan 

memperluas partisipasi pendidikan primer akan menciptakan beban bagi 

perekonomian karena individu masih belum cukup terampil untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara untuk tersier dapat 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan individu-individu 

tersebut akan mendapatkan pekerjaan di sektor ekonomi produktif. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pambudi dan Miyasto 

(2013) yang menemukan bahwa investasi sumber daya manusia tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian 

menyebutkan bahwa di daerah yang masih tergolong pedesaan persentase 

tamat SMP ke bawah masih sangat rendah dibandingkan di daerah 

perkotaan yang persentase tamat SMP ke atas sudah cukup tinggi. Hal lain 

yang menyebabkan tidak signifikannya pendidikan SMP kebawah disebabkan 

karena kualifikasi yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan 

atau instansi.  
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Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tasel dan 

Bayarcelik (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

modal manusia yang diukur dengan level pendidikan SD, SMP dan SMA 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut membuktikan bahwa hubungan 

antara modal manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan hubungan 

jangka panjang. Sementara pada penelitian in menunjukkan bahwa hanya 

pendidikan tingkat SMA yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.  

5.4.3. Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi di NTB. 

Hasil penelitian menemukan bahwa baik belanja langsung maupun 

belanja tidak langsung berpengaruh signikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi NTB. Belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

belanja langsung yang dikeluarkan oleh provinsi NTB sudah maksimal 

sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Sedangkan belanja tidak langsung berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

semakin kecil proporsi belanja tidak langsung akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di wilayah NTB. Belanja tidak langsung yang terlalu 

tinggi dapat mengindikasikan besarnya pengeluaran pemerintah untuk 

konsumsi tidak langsung yang tidak dirasakan oleh masyarakat.  
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Hasil koefisien belanja langsung yang lebih besar dibanding belanja 

tidak langsung mengindikasikan bahwa perekonomian di Provinsi NTB lebih 

bergantung pada alokasi anggaran belanja langsung. Hal tersebut 

disebabkan bahwa dalam belanja langsung salah satu komponennya adalah 

belanja modal. Besarnya proporsi belanja modal dalam suatu perekonomian 

akan memiliki manfaat jangka panjang yang langsung dirasakan oleh 

masyarakat. Pada alokasi belanja modal yang besar akan dapat 

meningkatkan investasi atau menambah asset untuk meningkatkan sarana 

dan prasarana publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Keynes bahwa salah satu 

komponen utama dalam perekonomian merupakan pengeluaran pemerintah. 

Pada suatu perekonomian diperlukan adanya intervensi pemerintah yang 

dilihat dari alokasi pengeluaran pemerintah. Menurut Sun’an dan Astuti 

(2008) bahwa intervensi pemerintah diperlukan dengan menerapkan 

kebijakan fiscal untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara 

menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah.  

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Lantu et al (2017), 

Haryanto (2013) dan Sodik (2007) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah di pengaruhi berbagai faktor, salah satu faktor yang 

signifikan adalah konsumsi atau belanja pemerintah, belanja langsung dan 

belanja tidak langsung, berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Yang menunjukkan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah, 

semakin rendah pertumbuhan ekonomi daerah, hal tersebut dapat terjadi 
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karena pengeluaran pemerintah yang tidak diiringi dengan pembangunan 

yang baik, akan menyebabkan merosotnya pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

5.4.4. Pengaruh sektor pertanian, sektor pertambangan, APS dan 

belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang 

berdampak pada kesempatan kerja dan kemiskinan 

 Hasil penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

dipengaruhi oleh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

kesempatan kerja dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan variabel independen kontribusi 

sektor unggulan, Angka Partisipasi Sekolah dan belanja pemerintah daerah 

memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. 

Artinya semakin meningkat kinerja variabel independen tersebut akan 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesempatan 

kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan kinerja variabel 

independen kontribusi sektor unggulan, Angka Partisipasi Sekolah dan 

belanja pemerintah daerah memberikan dampak yang negatif dan signifikan 

terhadap tingkat kemiskinan. Artinya semakin besar kontribusi variabel 

independen tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang 

akan menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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 Berdasarkan hasil penelitian bahwa variabel independen yaitu 

kontribusi sektor unggulan, Angka Partisipasi Sekolah dan belanja 

pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki dampak lebih 

besar terhadap tingkat kemiskinan dibanding tingkat kesempatan kerja. 

Artinya kebijakan pemerintah lebih mengarah pada pengurangan angka 

kemiskinan. Hal tersebut disebabkan apabila suatu individu hidup pada garis 

kemiskinan, maka dia akan berupaya untuk mendapatkan pekerjaan. 

Sehingga ketika angka kemiskinan berkurang, maka individu tersebut sudah 

berupaya dalam mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut disebabkan karena 

antara tingkat kemiskinan dan kesempatan kerja merupakan dua hal yang 

saling berkaitan sehingga kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka 

kemiskinan salah satunya adalah dengan menyediakan kesempatan kerja. 

Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditingkatkan dengan adanya 

usaha peningkatan produksi di sektor pertanian dan pertambangan dengan 

meningkatkan stok modal sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan 

output. Maka PDRB daerah bisa mengalami peningkatan.Jadi, pengeluaran 

pemerintah tersebut dapat bersifat produktif dan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari 

sektor pertanian, sektor pertambangan, peningkatan kualitas SDM serta dari 

belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja 

dan mengurangi kemiskinan. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Sukirno (2013: 168) bahwa 

intervesi pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja maupun 

kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan program-program 

pembangunan sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam 

jangka panjang. Selanjutnya menurut Todaro (2009: 152) bahwa pengeluaran 

pemerintah dapat menciptakan berbagai sarana maupun prasaran yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses pembangunan yang akan 

menciptakan peningkatan kesempatan kerja.  

Selain itu menurut Jhingan (2016: 415) bahwa peningkatan sumber 

daya manusia melalui pendidikan dapat memecahkan masalah dalam 

kekurangan tenaga kerja dengan menciptakan keterampilan yang diperlukan 

manusia sebagai sumber produktif dan memberikan pekerjaan yang 

menguntungkan, sehingga akan menciptakan perluasan kesempatan kerja 

dan mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan olehSiregar (2006) bahwa 

dalam perluasan kesempatan kerja dan pengurangan angka kemiskinan 

dibutuhkan pertumbuhan yang harusnya menyebar di semua golongan 

pendapatan. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan kontribusi sketor-

sektor yang berpotensi dalam meningkatkan perekonomian.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dona et al (2018) 

dan Idris et al (2014) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif 

terhadap kesempatan kerja. Selain itu Stevans dan Sessions (2008) dan 
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Tahir et al (2014) bahwa dengan peningkatan ekonomi secara signifikan 

terkait dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Hal tersebut juga sejalan 

dengan Jonaidi (2012) bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengurangan 

kemiskinan memiliki dampak signifikan khususnya di wilayah pedesaan yang 

memiliki tingkat kemiskinan yang relative tinggi. 

5.5. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pemerintah 

daerah dalam memperbaiki semua kebijakan sehubungan faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kemudian juga berdampak 

pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah 

tingkat SMA memegang peranan penting bagi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi yang diukur dengan PDRB. Hal ini harus menjadi pertimbangan dan 

prioritas utama bagi pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 

mengimplementasikan kebijakan yang meningkatkan softskill atau 

kompetensi untuk para lulusan SMA tersebut. Peningkatan softskill dapat 

dilakukan dengan memberikan diklat (pendidikan dan pelatihan) yang 

bekerjasama dengan BLK (Balai Latihan Kerja). Hal ini dikarenakan para 

pelaku usaha dan para petani mayoritas adalah lulusan SMA atau sederajat 

sehingga perlu penambahan pengetahuan dan keterampilan guna 

menunjang usaha yang dijalani. Apabila pengetahuan meningkat maka dapat 

berdampak pada pengingkatan ekonomi. Namun tenaga kerja yang hanya 
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lulusan SD dan SMP juga perlu diberikan perhatian agar tenaga kerja dapat 

terserap secara merata di semua sektor.  

Dengan adanya peningkatan softskill tersebut maka juga akan dapat 

meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan yang dikenal 

sebagai high technology. Dengan peningkatan softskill dengan pelatihan 

nonformal maka masyarakat yang selama ini banyak melakukan aktifitas 

tambang liar menjadi melek teknologi dan meningkatkan daya saing dengan 

sumber daya manusia luar daerah yang banyak diserap oleh perusahaan 

tambang di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Hal selanjutnya yang harus diperhatikan bagi pihak pemerintah dalam 

rangka peningkatan produktivitas petani adalah membentuk kelembagaan 

dibidang pertanian seperti kelompok tani, pemberian pemodalan yang 

melibatkan perbankan daerah, pembentukan jalur distribusi sektor pertanian 

dan berupaya menarik investor agar di bangun pengolahan produk-produk 

hasil pertanian guna menambah pendapatan ekonomi dan menyerap tenaga 

kerja baru.  

Upaya pengembangan industri pertanian dibutuhkan daya dukung 

seperti pemberian subsidi pupuk, pembukaan lahan baru yang produktif, dan 

pemberian pelatihan kepada para petani. Adanya kebijakan tersebut tentunya 

akan memberikan pengaruh yang baik bagi sektor pertanian dan akan 

berdampak terhadap penyerapan lapangan kerja seiring dengan 

penambahan produktifitas pertanian dan penambahan lahan pertanian.  
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Pemerintah juga diharpkan meningkatkan proporsi Belanja modal 

khususnya untuk belanja pembangunan dan diarahkan untuk pembangunan 

infrastruktur statis (Jalan, Jembatan, terminal, dan pelabuhan) dan juga 

infrastruktur dinamis seperti pengadaan alat-alat pertanian modern, 

pembentukan lembaga / badan untuk hasil panen petani sehingga harga 

tidak dimainkkan oleh calo atau tengkulak.  

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

PDRB memberikan dampak positif bagi terbentuknya kesempatan kerja hal 

ini membuktikan bahwa ketika perekonomian secara keseluruhan tumbuh 

maka menumbuhkan usaha di sektor pertanian baru dan berdampak pada 

penyerapan tenaga kerja. Apabila kebijakan diatas dilakukan dengan baik 

secara oromatis pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja 

semakin tinggi yang berdampak pada peningkatan kesjahteraan dan 

pengurangan kemiskinan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin meningkat 

produktivitas sektor pertanian dan pertambangan, maka 

pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Hal 

tersebut disebabkan karena sebagian besar wilayah di NTB adalah 

pedesaan sehingga sebagian besar masyarakat NTB masih 

bergantung pada pertanian sebagai pekerjaan utama. Meskipun 

begitu, sektor pertambangan juga masih menjadi sektor yang 

diunggulkan sejalan dengan banyaknya aktifitas eksplorasi emas 

dan mineral lainnya di beberapa wilayah di NTB namun dampaknya 

tidak begitu besar disebabkan hasil produksi pertambangan tersebut 

tidak dinikmati di wilayah NTB, melainkan di wilayah lain melalui 

kegiatan ekspor. Berdasarkan temuan tersebut, maka pemerintah 

daerah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 

produktifitas pada sektor pertanian. Pemerintah melalui dinas terkait 

dapat membuat program-program efektif yang membuat petani 

menjadi lebih sejahtera, khusunya mengatur harga-harga hasil 

panen agar lebih stabil. Selain itu, diperlukan kebijakan pemerintah 
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untuk memperkuat sistem kelembagaan seperti bantuan 

pemodalan, subsidi pupuk dan benih.  

2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat SD dan SMP tidak memiliki 

dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB. Hanya 

tingkat pendidikan SMA yang memiliki dampak lebih besar pada 

pertumbuhan ekonomi di NTB. Hal tersebut disebabkan pada 

tingkat pendidikan SD dan SMP, seorang individu dianggap belum 

mampu untuk mendapatkan pekerjaan di sektor ekonomi produktif 

yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penyerapan 

tenaga kerja lebih besar pada lulusan SMA. Hal tersebut menjadi 

fokus pemerintah untuk dapat melakukan program peningkatan 

kompetensi pada lulusan SMA agar terserap dengan maksimal 

pada sektor ekonomi produktif. Selain itu, diperlukan upaya 

pemerintah dalam mengurangi tenaga kerja lulusan SD dan SMP 

dengan cara meningkatkan program-program pelatihan skill agar 

lulusan SD dan SMP ini juga dapat masuk dalam sektor ekonomi. 

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dengan program-

program ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga 

kerja secara merata ke semua sektor yang akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan kaidah 

teori pertumbuhan Endogen yang menemukan bahwa peningkatan 

perekonomian dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka upaya yang dapat dilakukan 
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pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM yaitu dengan 

meningkatkan softskill para lulusan SMA dengan bekerja sama 

dengan Balai Latihan Kerja (BLK) atau dapat memaksimalkan 

kerjasama dengan perusahaan pertambangan dalam penyerapan 

tenaga kerja untuk lulusan SMK. 

3. Belanja pemerintah daerah NTB lebih besar dialokasikan pada 

belanja langsung. Hal tersebut disebabkan bahwa dalam belanja 

langsung salah satu komponennya adalah belanja modal. Besarnya 

proporsi belanja modal dalam suatu perekonomian akan memiliki 

manfaat jangka panjang yang langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Pada alokasi belanja modal yang besar akan dapat meningkatkan 

investasi atau menambah asset untuk meningkatkan sarana dan 

prasarana publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam 

jangka panjang. Sedangkan alokasi belanja tidak langsung yang 

dialokasikan pemerintah setempat disebabkan karena distribusi 

pengeluaran pemerintah dilajukan melalui pelayanan public oleh 

pegawai pemerintah. Namun mengindikasikan bahwa organisasi 

pemerintah lebih besar sehingga diperlukan upaya pemerintah yang 

lebih efektif untuk memaksimalkan alokasi belanja daerah yang 

lebih mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik. 

4. Semakin besar kontribusi sektor unggulan, angka partisipasi 

sekolah dan belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan 

ekonomi, akan semakin membuka tersedianya kesempatan kerja 



147 
 

 
 

dan mengurangi angka kemiskinan di NTB. Kebijakan pemerintah 

daerah NTB lebih mengarah pada pengurangan kemiskinan. Hal 

tersebut dikarenakan semakin banyak penduduk yang memiliki 

kesejahteraan kurang, maka mereka akan semakin berupaya untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga ketika suatu individu 

hidup dalam garis kemiskinan, maka mereka akan berupaya untuk 

mencari lapangan kerja. Maka berdasarkan hasil tersebut, maka 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan sebaiknya menyediakan 

lebih banyak lapangan kerja agar tenaga kerja yang lulusan SMA ke 

bawah dapat terserap dengan baik dan merata di semua sektor. 

Maka dengan kebijakan yang mengarah pada kinerja sektor, 

peningkatan kualitas pendidikan dan pengeluaran pemerintah akan 

berpengaruh pada tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih 

besar. 

6.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka beberapa 

saran dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Pemerintah Provinsi NTB diharapkan membuat strategi kebijakan 

yang dapat meningkatkan produktifitas sektor pertanian disebabkan 

sektor pertanian merupakan leading sector di sebagian besar 

wilayah NTB. Perbaikan dalam sistem kelembagaan dapat 

dilakukan dengan memberikan pelatihan oleh Pemerintah NTB 
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melalui Balai Pelatihan Pertanian (BPP). Hal tersebut bertujuan 

untuk menyusun program pelatihan yang memungkinkan petani 

lebih produktif dalam mengelola hasil panen. Program tersebut 

dapat dilakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Sertifikasi 

Benih Provinsi NTB diharapkan memberikan pelatihan, pembinaan 

dan pengawasan untuk mengembangkan benih yang dapat 

diproduksi sendiri oleh petani sehingga dapat meningkatkan 

kemandirian petani untuk mendapatkan bibit yang sehat dengan 

harga terjangkau karena diproduksi sendiri. Adanya pelatihan ini 

juga mampu meningkatan nilai tambah petani dibanding petani 

hanya menjual hasil  panen pada para pengepul, sehingga tingkat 

keuntungan yang didapat petani juga lebih besar dan sebagai upaya 

agar tingkat harga tidak dimainkan oleh para tengkulak. Adanya 

upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

petani yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang selama ini 

cenderung melekat pada sektor pertanian.  

2. Pemerintah Provinsi NTB diharapkan dapat meningkatkan softskill 

para lulusan SMA dengan cara bekerja sama dengan Balai Latihan 

Kerja (BLK) untuk meningkatkan kemampuan tenagakerja. 

Sehingga nantinya para tenaga kerja dengan lulusan SMA ini dapat 

mendapatkan sertifikasi yang resmi. Misalnya dengan bekerja sama 

dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNS) agar memiliki 

kompetensi sehingga siap untuk masuk dalam sektor ekonomi 
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produktif. Selanjutnya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

pada sektor pertambangan yang dikenal high tecnology, pemerintah 

dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan tambang, misal di 

NTB perusahaan tambang yang sangat dikenal yaitu PT. Newmont. 

Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan 

program bantuan sosial dalam bidang pendidikan sehingga program 

pendidikan dalam peningkatan SDM lebih tepat sasaran dengan 

tujuan untuk memperbesar penyerapan tenaga kerja di sektor 

pertambangan oleh masyarakat lokal.  

3. Pemerintah Provinsi NTB diharapkan dapat meningkatkan proporsi 

belanja daerah khususnya alokasi untuk belanja langsung. Belanja 

tidak langsung dapat diminimalisasikan dengan cara rasionalisasi 

belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengurangi 

jumlah pegawai sehingga alokasi untuk belanja langsung lebih 

besar, khususnya untuk belanja modal. Selain itu, untuk 

meningkatkan efisiensi belanja pegawai dapat digunakan payment 

based performance system artinya seorang pegawai pemerintah 

digaji berdasarkan sistem kinerjanya dan lebih tepat sasaran. Hal 

tersebut juga untuk meminimalisir biaya tidak efektif dalam alokasi 

belanja pegawai. 
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LAMPIRAN 1 

UJI NORMALITAS 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardi

zed 

Residual 

N 80 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.40958502 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .123 

Positive .113 

Negative -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.099 

Asymp. Sig. (2-tailed) .178 

a. Test distribution is Normal.  

   

 
 
 
  



 

 
 

 
  



 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.607 2.585  2.169 .033   

X1_AGRI .117 .014 .589 8.217 .000 .869 1.151 

X2_MINN .052 .010 .399 5.030 .000 .710 1.408 

X3_APS_SD -.004 .032 -.011 -.135 .893 .670 1.493 

X4_APS_SM

P 
.002 .017 .010 .110 .913 .547 1.827 

X5_APS_SM

A 
2.4283 .016 -.419 6.731 .023 .672 1.523 

X6_BL 6.051E-12 .000 .407 5.283 .000 .754 1.327 

X7_BTL -3.534E-12 .000 -.423 -4.812 .000 .578 1.729 

a. Dependent Variable: 

Y1_Laju_PDRB_ADHK 
    

 
 



 
 

 
    

UJI AUTOKORELASI 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .824a .678 .647 1.47652 2.177 

a. Predictors: (Constant), X1_AGRI, X2_MINN, X3_APS_SD, 

X4_APS_SMP, X5_APS_SMA, X6_BL, X7_BTL 

b. Dependent Variable: Y1_Laju_PDRB_ADHK  

  



UJI MODEL 1 
UJI REGRESI DAN UJI T 

 

 
Keterangan: 
X1= Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 
X2= Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB 
X3 = Angka Partisipasi pada level pendidikan SD di NTB. 
X4 = Angka Partisipasi pada level pendidikan SMP di NTB. 
X5 =Angka Partisipasi pada level pendidikan SMA di NTB. 
X6 = Belanja Langsung 
X7 = Belanja Tidak Langsung  
Y= Pertumbuhan ekonomi 

 
Uji F 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
331.143 7 47.306 21.699 .000a 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

Keterangan 

B Std. Error Beta Arah Signifikansi 

1 (Constant) 5.607 2.585  2.169 .033   

X1_AGRI .117 .014 .589 8.217 .000 Positif Signifikan 

X2_MINN .052 .010 .399 5.030 .000 Positif Signifikan 

X3_APS_SD 
.004 .032 .011 .135 .893 Positif 

Tidak 

Signifikan 

X4_APS_SMP 
.002 .017 .010 .110 .913 Positif 

Tidak 

Signifikan 

X5_APS_SMA 2.4283 .016 -.419 6.731 .023 Positif Signifikan 

X6_BL 6.051E-12 .000 .407 5.283 .000 Positif Signifikan 

X7_BTL -3.534E-12 .000 -.423 -4.812 .000 Negatif Signifikan 

a. Dependent Variable: 

Y1_Laju_PDRB_ADHK 
     



Residual 156.967 72 2.180   

Total 488.110 79    

a. Predictors: (Constant), X1_AGRI, X2_MINN, X3_APS_SD, 

X4_APS_SMP, X5_APS_SMA, X6_BL, X7_BTL 

b. Dependent Variable: Y1_Laju_PDRB_ADHK   

 
Uji Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .824a .678 .647 1.47652 2.177 

a. Predictors: (Constant), X7_APS_SMA, X1_BL, X3_AGRI, 

X4_MINN, X5_APS_SD, X2_BTL, X6_APS_SMP 

b. Dependent Variable: Y1_Laju_PDRB_ADHK  

 

UJI MODEL 2 

 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .474a .225 .063 .01734 

a. Predictors: (Constant), Standardized Predicted 

Value 

b. Dependent Variable: Z1_KK  

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
.002 1 .002 6.320 .014a 

Residual .023 78 .000   

Total .025 79    

a. Predictors: (Constant), Standardized Predicted 

Value 

  

b. Dependent Variable: Z1_KK     



 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .946 .002  433.854 .000 

Standardized 

Predicted Value 
.501 .002 .274 2.514 .014 

a. Dependent Variable: Z1_KK     

 

Residuals Statisticsa 

 

Minimum 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value .9393 .9620 .9486 .00490 80 

Std. Predicted Value -1.895 2.721 .000 1.000 80 

Standard Error of 

Predicted Value 
.002 .006 .003 .001 80 

Adjusted Predicted 

Value 
.9387 .9670 .9487 .00511 80 

Residual -.05194 .03592 .00000 .01723 80 

Std. Residual -2.996 2.072 .000 .994 80 

Stud. Residual -3.023 2.096 -.002 1.009 80 

Deleted Residual -.05291 .03678 -.00006 .01779 80 

Stud. Deleted 

Residual 
-3.197 2.144 -.006 1.027 80 

Mahal. Distance .000 7.402 .988 1.253 80 

Cook's Distance .000 .389 .017 .046 80 

Centered Leverage 

Value 
.000 .094 .013 .016 80 

a. Dependent Variable: Z1_KK     

 

UJI MODEL 3 
 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 



1 
.481a .231 .067 

60527.0374

0 

a. Predictors: (Constant), Standardized Predicted 

Value 

b. Dependent Variable: Z2_POV  

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
2.448E10 1 2.448E10 6.682 .012a 

Residual 2.858E11 78 3.664E9   

Total 3.102E11 79    

a. Predictors: (Constant), Standardized Predicted 

Value 

  

b. Dependent Variable: 

Z2_POV 

    

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 93644.709 7612.684  12.301 .000 

Standardized 

Predicted Value 
-17965.491 6950.109 -.281 -2.585 .012 

a. Dependent Variable: Z2_POV     

 

Residuals Statisticsa 

 

Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value 
3.6739E4 1.1798E5 8.4631E4 

17602.8644

7 
80 

Std. Predicted Value -2.721 1.895 .000 1.000 80 

Standard Error of 

Predicted Value 
6768.660 1.972E4 9.229E3 2548.740 80 



Adjusted Predicted 

Value 
3.8431E4 1.2037E5 8.4822E4 

17824.6176

5 
80 

Residual 
-9.28196E4 1.69170E5 .00000 

60142.7348

6 
80 

Std. Residual -1.534 2.795 .000 .994 80 

Stud. Residual -1.564 2.818 -.002 1.004 80 

Deleted Residual 
-9.65727E4 1.72007E5 

-

1.90901E2 

61439.8082

8 
80 

Stud. Deleted 

Residual 
-1.579 2.955 .005 1.021 80 

Mahal. Distance .000 7.402 .988 1.253 80 

Cook's Distance .000 .067 .011 .014 80 

Centered Leverage 

Value 
.000 .094 .013 .016 80 

a. Dependent Variable: Z2_POV     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Y 

Z1 

Z2 

 (X3) 

 

 (X4) 

 

 (X5) 

 

 (X2) 

 

 (X1) 

 

 (X7) 

 

 (X6) 

 

6.051E-12 

-3.534E-12 

0.117 

0.052 

0.004 

0.002 

2.4283 

0.002 

-5513.368 



LAMPIRAN 2 

TABULASI DATA VARIABEL INDEPENDEN 

X1_AGRI X2_MINN X3_APS_SD X4_APS_SMP X5_APS_SMA X6_BL X7_BTL 

        
23.21  

                 
6.71  

               
79.33  

                 
57.31  

                    
36.71  31.00 69.00 

                
22.84  

                 
6.76  

               
81.76  

                 
41.64  

                    
35.57  34.00 66.00 

                
22.54  

                 
6.86  

               
81.37  

                 
47.75  

                    
36.37  35.00 65.00 

                
22.16  

                 
6.70  

               
84.83  

                 
37.06  

                    
32.28  35.00 65.00 

                
21.38  

                 
6.76  

               
83.08  

                 
40.96  

                    
43.95  39.00 61.00 

                
21.38  

                 
6.82  

               
82.82  

                 
42.99  

                    
35.34  41.00 59.00 

                
20.73  

                 
6.89  

               
81.05  

                 
40.15  

                    
40.87  40.00 60.00 

                
20.43  

                 
6.42  

               
81.45  

                 
39.64  

                    
41.34  46.00 54.00 

                
32.28  

                 
4.49  

               
67.51  

                 
45.11  

                    
35.74  27.00 73.00 

                
30.49  

                 
4.25  

               
78.88  

                 
63.09  

                    
35.13  27.00 73.00 

                
27.55  

                 
3.93  

               
73.29  

                 
59.86  

                    
35.92  34.00 66.00 

                
26.94  

                 
4.03  

               
74.50  

                 
49.74  

                    
42.74  41.00 59.00 

                
26.63  

                 
4.13  

               
68.29  

                 
45.77  

                    
41.43  39.00 61.00 

                
26.69  

                 
4.19  

               
68.32  

                 
43.38  

                    
39.84  33.00 67.00 

                
25.93  

                 
4.34  

               
70.86  

                 
40.10  

                    
41.33  37.00 63.00 

                
25.91  

                 
4.37  

               
72.06  

                 
40.25  

                    
42.09  38.00 62.00 

                
31.15  

                 
5.70  

               
79.90  

                 
42.67  

                    
39.68  29.00 71.00 

                
30.79  

                 
5.71  

               
81.04  

                 
44.43  

                    
30.90  38.00 62.00 



                
30.51  

                 
5.82  

               
79.74  

                 
46.40  

                    
32.13  35.00 65.00 

                
29.93  

                 
5.91  

               
80.96  

                 
36.81  

                    
29.39  32.00 68.00 

                
29.15  

                 
5.99  

               
79.85  

                 
45.18  

                    
37.74  35.00 65.00 

                
29.03  

                 
6.15  

               
79.67  

                 
46.63  

                    
38.53  35.00 65.00 

                
28.09  

                 
6.39  

               
76.02  

                 
43.12  

                    
40.81  34.00 66.00 

                
28.10  

                 
6.44  

               
76.08  

                 
44.51  

                    
40.98  38.00 62.00 

                
40.74  

                 
2.22  

               
77.35  

                 
68.59  

                    
49.13  37.00 63.00 

                
40.13  

                 
3.17  

               
74.80  

                 
75.34  

                    
53.08  45.00 55.00 

                
40.35  

                 
3.14  

               
74.47  

                 
77.28  

                    
53.37  36.00 64.00 

                
40.29  

                 
3.15  

               
74.93  

                 
75.77  

                    
56.98  39.00 61.00 

                
40.17  

                 
3.15  

               
73.56  

                 
75.39  

                    
56.98  42.00 58.00 

                
40.33  

                 
3.16  

               
73.26  

                 
73.83  

                    
56.43  40.00 60.00 

39.54        3.23  79.31  68.64  62.35  43.00 57.00 

                
39.57  

                 
3.18  

               
78.32  

                 
69.23  

                    
64.99  42.00 58.00 

                
38.45  

                 
2.44  

               
82.30  

                 
52.94  

                    
53.55  34.00 66.00 

                
38.52  

                 
2.43  

               
86.35  

                 
66.20  

                    
69.86  42.00 58.00 

                
38.77  

                 
2.40  

               
87.23  

                 
66.09  

                    
70.33  38.00 62.00 

                
41.13  

                 
2.98  

               
81.58  

                 
62.70  

                    
68.35  39.00 61.00 

                
40.72  

                 
3.02  

               
81.78  

                 
59.34  

                    
68.89  37.00 63.00 

                
40.77  

                 
3.01  

               
81.19  

                 
59.04  

                    
66.65  40.00 60.00 

                
39.84  

                 
3.07  

               
80.74  

                 
55.57  

                    
63.32  39.00 61.00 



                
39.88  

                 
3.05  

               
79.49  

                 
56.78  

                    
61.95  46.00 54.00 

                
48.08  

                 
2.92  

               
74.02  

                 
47.73  

                    
65.89  33.00 67.00 

                
47.60  

                 
2.92  

               
85.78  

                 
58.10  

                    
66.82  41.00 59.00 

                
47.40  

                 
2.96  

               
85.55  

                 
61.17  

                    
67.71  36.00 64.00 

                
46.71  

                 
3.05  

               
83.32  

                 
55.86  

                    
68.69  38.00 62.00 

                
46.31  

                 
3.10  

               
82.39  

                 
56.26  

                    
71.42  39.00 61.00 

                
46.41  

                 
3.14  

               
83.16  

                 
58.09  

                    
60.72  33.00 67.00 

45.79  3.23  79.02  50.17  59.55  37.00 63.00 

                
45.46  

                 
3.23  

               
74.48  

                 
52.74  

                    
55.13  38.00 62.00 

                  
2.56  

               
97.55  

               
99.88  

                 
58.09  

                    
53.89  56.00 44.00 

                  
2.57  

               
62.64  

               
80.63  

                 
55.93  

                    
70.49  64.00 36.00 

                  
5.14  

               
80.76  

               
80.75  

                 
55.94  

                    
70.90  60.00 40.00 

                  
2.50  

               
39.64  

               
80.50  

                 
55.86  

                    
81.66  64.00 36.00 

                  
2.52  

               
36.84  

               
78.71  

                 
67.47  

                    
66.03  57.00 43.00 

                  
2.55  

               
81.90  

               
78.41  

                 
67.75  

                    
60.26  52.00 48.00 

                  
2.52  

               
83.42  

               
81.02  

                 
69.06  

                    
68.13  59.00 41.00 

                  
3.50  

               
86.61  

               
82.13  

                 
70.13  

                    
68.58  56.00 44.00 

                
38.37  

                 
3.91  

               
81.51  

                 
21.21  

                    
46.07  53.00 47.00 

                
38.29  

                 
3.79  

               
80.85  

                 
74.31  

                    
46.20  55.00 45.00 

                
37.86  

                 
3.69  

               
81.04  

                 
74.69  

                    
46.68  55.00 45.00 

                
37.01  

                 
3.77  

               
73.47  

                 
48.39  

                    
55.03  60.00 40.00 



                
36.23  

                 
3.86  

               
70.44  

                 
54.26  

                    
59.31  57.00 43.00 

                
35.67  

                 
3.90  

               
70.51  

                 
51.80  

                    
49.49  54.00 46.00 

34.87  3.94  74.60  50.60  56.87  62.00 38.00 

          
34.40  

                 
4.04  

               
74.29  

                 
52.21  

                    
57.76  56.00 44.00 

                  
4.72  

                 
0.01  

            
103.55  

                 
79.98  

                    
85.96  36.00 64.00 

                  
4.72  

                 
0.01  

               
92.10  

                 
80.10  

                    
65.39  45.00 55.00 

                  
4.81  

                 
0.01  

               
92.00  

                 
83.08  

                    
66.25  42.00 58.00 

                  
4.53  

                 
0.01  

               
89.18  

                 
76.81  

                    
70.12  47.00 53.00 

                  
4.31  

                 
0.01  

               
87.41  

                 
82.23  

                    
72.54  50.00 50.00 

                  
4.12  

                 
0.01  

               
86.83  

                 
76.49  

                    
63.37  49.00 51.00 

                  
3.92  

                 
0.01  

               
88.19  

                 
73.68  

                    
70.18  54.00 46.00 

                  
3.73  

                 
0.01  

               
87.80  

                 
73.30  

                    
73.83  57.00 43.00 

                
16.61  

                 
0.45  

               
84.11  

                 
53.39  

                    
41.20  37.00 63.00 

                
16.24  

                 
0.45  

               
88.97  

                 
65.38  

                    
83.74  44.00 56.00 

                
16.00  

                 
0.46  

               
88.88  

                 
71.14  

                    
83.99  40.00 60.00 

                
15.44  

                 
0.41  

               
86.52  

                 
61.32  

                    
64.59  40.00 60.00 

                
15.12  

                 
0.41  

               
84.63  

                 
54.21  

                    
65.27  40.00 60.00 

             
14.87  

                 
0.42  

               
79.91  

                 
58.26  

                    
50.47  43.00 57.00 

14.33  0.42  80.53   48.17  46.20  49.00 51.00 

                
14.03  

                 
0.43  

               
78.76  

                 
49.06  

                    
52.71  53% 47.00 

 

  



TABULASI DATA VARIABEL DEPENDEN 

Y1_Laju_PDRB_ADHK Z1_KK Z2_POV Y'_Beta 
4.78 0.95 0.14 1.0600 
5.94 0.95 0.13 -0.1693 
5.27 0.95 0.12 0.2021 
5.26 0.96 0.12 -0.5779 
5.7 0.96 0.12 -0.7686 

6.39 0.97 0.12 1.5324 
5.74 0.97 0.12 1.6636 
6.3 0.97 0.12 1.3056 

5.69 0.94 0.14 -0.0386 
9.05 0.94 0.13 -0.5129 

13.72 0.94 0.12 -0.3890 
6.24 0.95 0.12 0.0173 
6.28 0.94 0.12 -0.3822 
5.6 0.93 0.12 -0.8066 
5.7 0.97 0.12 0.7135 

6.42 0.95 0.12 -0.1366 
5.01 0.96 0.14 -0.0488 
6.12 0.95 0.13 -0.1883 
5.43 0.95 0.12 0.2131 
5.51 0.94 0.12 -0.1242 
4.8 0.93 0.12 -0.0578 

5.93 0.94 0.12 0.1004 
5.24 0.96 0.12 0.2457 
6.25 0.95 0.12 -0.1682 
5.92 0.94 0.15 0.7319 
6.92 0.95 0.14 0.9082 
6.68 0.95 0.13 1.4388 
6.44 0.96 0.12 1.0445 
6.63 0.96 0.12 0.9045 
6.42 0.96 0.12 0.9199 
5.42 0.96 0.12 1.1253 
6.79 0.96 0.11 1.0925 
4.57 0.95 0.15 0.5936 
7.98 0.94 0.14 0.7452 
6.2 0.95 0.13 1.6931 

5.05 0.95 0.12 0.5485 
5.54 0.93 0.12 0.7270 
6.15 0.94 0.12 0.8026 
5.52 0.98 0.12 1.8083 
6.82 0.96 0.11 1.9844 
4.55 0.97 0.14 1.8665 
6.02 0.95 0.13 -1.3546 



5.95 0.95 0.12 -0.9398 
5.11 0.95 0.12 -1.2114 
6.01 0.96 0.12 1.2843 
6.36 0.97 0.12 0.4491 
5.11 0.98 0.12 0.9214 
6.02 0.98 0.12 -0.4068 
6.73 0.93 0.14 1.8583 
6.64 0.95 0.13 0.9698 

-26.27 0.95 0.12 1.7378 
3.53 0.93 0.12 -0.1122 

-1.31 0.94 0.12 1.3951 
107.07 0.92 0.12 3.1675 

7.09 0.95 0.12 2.3691 
-18.97 0.93 0.12 2.4446 

4.04 0.97 0.14 2.6739 
5.7 0.95 0.13 0.6458 

4.08 0.97 0.12 0.6044 
4.11 0.91 0.12 -0.9883 
4.59 0.95 0.12 -0.4757 
4.87 0.98 0.12 1.3278 
5.22 0.98 0.12 1.3121 
6.08 0.98 0.12 1.0311 
7.95 0.91 0.15 -0.5823 
7.67 0.93 0.14 0.4810 
1.04 0.93 0.13 0.7637 
7.95 0.96 0.12 0.0913 
8.1 0.95 0.12 0.2567 

7.96 0.92 0.12 0.1653 
8.06 0.95 0.11 -0.6781 
8.07 0.94 0.11 -0.9749 
5.74 0.91 0.14 0.0710 
5.13 0.94 0.13 -0.9123 
5.6 0.94 0.12 -0.4548 

5.58 0.95 0.12 0.3283 
5.89 0.91 0.12 -0.6958 
5.75 0.90 0.12 1.1640 
5.8 0.96 0.12 1.5825 

6.76 0.93 0.12 -0.7913 

 


	DAFTAR PUSTAKA

