
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Infrastruktur

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai

sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik

seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu

ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari publik capital (modal publik) yang

dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini

meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003).

Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan

transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun

kebutuhan ekonomi. Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak

dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena

adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi.

Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem

ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-

dasar dalam mengambil kebijakan (J. Kodoatie, 2005).
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Mankiw (2003) menyatakan pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai

alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk

menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik. Hal serupa juga dijelaskan dalam

Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor

penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan

ekonomi.

Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu

ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap

sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam

melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi

otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu

wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan

ekonomi.

Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk pula dalam kerangka

kerja organisasional, pengetahuan dan teknologi yang penting untuk organisasi

masyarakat dan pembangunan ekonomi mereka. Infrastruktur meliputi undang-

undang, sistem pendidikan dan kesehatan publik, sistem distribusi dan perawatan air,

pengumpulan sampah dan limbah, pengelolaan dan pembuangannya, sistem

keselamatan publik, seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi,

sistem transportasi, dan utilitas publik (Tatom, 1993).
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Infrastruktur merupakan barang barang publik yang bersifat non ekslusif (tidak ada

orang yang dapat dikesampingkan), non rival (konsumsi seorang individu tidak

mengurangi konsumsi individu lainnya) serta umumnya biaya produksi marginal

adalah nol. Infrastruktur umumnya juga tidak dapat diperjualbelikan (non tradable)

(Henner, 2000).

Hal serupa pun diungkapkan oleh Stiglizt (2000) yang mengatakan bahwa beberapa

infrastruktur seperti jalan tol merupakan salah satu barang publik yang disediakan

oleh pemerintah meskipun infrastruktur ini bukanlah barang publik murni. Ciri

barang publik dilihat dari segi penggunaannya yaitu non rivalry dan non-excludable

rivalry. Rivalitas dalam mengkonsumsi suatu barang maknanya adalah jika suatu

barang digunakan oleh seseorang, barang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang

lain. Jika sebaliknya, ketika barang tersebut digunakan oleh orang lain dan secara

bersama-sama menggunakan barang tersebut, maka barang tersebut dapat dikatakan

sebagai barang publik. Penggunaan infrastruktur bagi pihak penggunanya tidak

dikenakan biaya secara langsung atas penggunaannya, dikarenakan infrastruktur

tersebut disediakan oleh pemerintah sebagain penunjang kegiatan sosial ekonomi.

Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas, sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur

disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur

tidak memberikan bayaran langsung atas penggunaan infrastruktur. Infrastruktur

seperti jalan, pendidikan, kesehatan, memiliki sifat eksternalitas positif. Dengan

memberikan dukungan kepada fasilitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas

semua input dalam proses produksi (Canning dan Pedroni, 2004). Eksternalitas positif
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dalam infrastruktur berupa peningkatan produksi perusahaan-perusahaan dan sektor

pertanian tanpa harus meningkatkan modal input dan tenaga kerja/juga meningkatkan

level teknologi.

2. Teori Barang Publik

Infrastruktur lebih mengarah kepada sifat barang publik. Jenis barang yang

dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia

menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam

jumlah yang terbatas, jenis barang tersebut dinamakan barang publik

(Mangkoesobroto, 1993). Barang publik mempunyai dua ciri utama dari sisi

penggunaannya, yaitu non-rivalry dan non-excludable. Non-rivalry mengacu pada ide

bahwa ada beberapa barang yang manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih dari satu

orang pada waktu yang sama. Non-excludable artinya ketika seseorang menikmati

manfaat suatu barang disaat orang tersebut membayar maupun tidak.

a. Teori Pigou

Teori Pigou menjelaskan mengenai penyediaan barang publik yang dibiayai dari

pajak yang dipungut dari masyarakat. Pigou berpendapat bahwa barang publik harus

disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama

dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-

program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik (Mangkoesobroto, 1993).
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Gambar 3. Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optional (Pigou)
Sumber: Mangkoesobroto, 1993

Kurva ini menjelaskan perbandingan kepuasaan batas akan barang pemerintah dengan

budget pemerintah. U adalah kepuasaan marginal atas barang publik, P adalah pajak.

AD yang lebih besar dari DG artinya masyarakat mempunyai kepuasaan marginal

terhadap barang publik lebih besar daripada ketidakpuasan marginal membayar pajak.

Kepuasan marginal akan barang publik yang mempunyai bentuk menurun,

mengartikan bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan maka akan

semakin rendah kepuasan marginal yang dirasakan masyarakat. Hal ini disebabkan

karena adanya pungutan pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, semakin besar

rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. Titik E adakah keadaan optimum dimana

bagi masyarakat kepuasan marginal untuk barang publik sama dengan ketidakpuasan

marginal dalam hal pembayaran pajak. Titik CF lebih besar dari FI menunjukkan
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kepuasaan pembayar pajak lebih besar, untuk itu pemerintah diharapkan memperkecil

anggaran untuk menghasilkan barang publik yang lebih sedikit (Zamzami, 2014).

Kelemahan teori ini karena didasarkan pada rasa ketidakpuasan marginal masyarakat

dalam membayar pajak dan kepuasan marginal akan barang publik. Padahal kepuasan

dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif

(Zamzami, 2014).

3. Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan teknis antara input dengan output,

yang mana hubungan ini menunjukkan output sebagai fungsi dari input. Input sebagai

mana digunakan dalam proses produksi antara lain modal, tenaga kerja, dan lain-lain

(Gasperz, 2004). Dalam ilmu ekonomi, output dinotasikan dengan Q sedangkan input

(faktor produksi) yang digunakan biasanya terdiri dari  input kapital (K) dan tenaga

kerja (L). Sehingga fungsi produksi dapat ditulis:

Q = Input

K = Modal

L = Tenaga kerja

Bentuk umum fungsi produksi Cobb-Douglas (Gujarati, 2003):
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Y = Output

= Input L

= Input K

u = Faktor gangguan stokastik

e = dasar dari ln

Untuk memudahkan menyelesaikan persamaan tersebut, maka model tersebut

ditransformasikan dalam model logaritma, sehingga persamaannya:

+

Dimana =

Persamaan diatas adalah linear dalam parameter , , sehingga dapat disebut

sebagai model regresi linear.

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun atau lebih) yang selama

seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak

bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan sedangkan yang termasuk bukan angkatan

kerja, diantaranya adalah mereka yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah

(pelajar dan mahasiswa), mengurus rumah tangga, dan mereka yang tidak melakukan

kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai pekerja, sementara tidak bekerja atau

mencari pekerjaan (Disnaker, 2006).
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Teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang

menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Teori Klasik Adam Smith (1729-1790)

juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah permulaan

pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal fisik baru mulai

dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain tenaga kerja

merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi (Mulyadi, 2003).

Dalam menjalankan suatu kegiatan produksi memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja

meliputi keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dengan tersedianya tenaga

kerja yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas, dan produksi akan

naik, sehingga laju pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dicerminkan dari perubahan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah

menandakan semakin baik kegiatan ekonomi diperoleh dari laju pertumbuhan PDRB

atas dasar harga konstan (Todaro, 2006). PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-

jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam

periode tertentu (Sasana, 2006).

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sangat penting agar terciptanya kemakmuran.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diikuti oleh pemerataan pendapatan

sehingga masyarakat akan sejahtera. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
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salah satu cara adalah berkerja sama dengan pihak pemerintah dan juga swasta dalam

bentuk investasi. Investasi yang terjadi pada suatu wilayah nantinya akan disesuaikan

dengan kebutuhan dan potensi wilayah tersebut.

Menurut Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor,

yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang

bekerja dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar

perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja secara produktif.

2. Akumulasi modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya

mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung

dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada

masa datang.

3. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting

dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan

teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru

dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan



27

Ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang berkembang hingga saat ini: Teori

pertumbuhan ekonomi klasik, teori pertumbuhan neo klasik, teori pertumbuhan

Harrod-Domar, dan teori pertumbuhan Kuznet.

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi seperti Adam Smith

dan David Ricardo. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi secara klasik dipengaruhi

oleh dua faktor utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam

menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui

berbagai sarana pendidikan, pelatihan, dan manajemen yang lebih baik (Sukirno,

2004).

Smith mengungkapkan pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara

dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sumber daya alam yang tersedia

Apabila sumber daya alam yang belum dipergunakan secara maksimal, maka

jumlah penduduk dan stok modal merupakan pemegang peranan dalam

pertumbuhan output. Ketika sumber daya alam sudah digunakan secara

maksimal maka pertumbuhan output akan terhenti.

2. Sumber daya insani

Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan angkatan

kerja yang bekerja di masyarakat.
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3. Stok barang modal

Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan

stok modal.

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Solow (Kuncoro, 2010). Menurut teori pertumbuhan

Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan persediaan faktor-

faktor produksi dan tingkat kemajuan tekonologi. Pandangan ini didasarkan pada

anggapan yang diperoleh oleh Mahzab Klasik yang menyatakan bahwa

perekonomian berada pada kondisi full employment sehingga faktor-faktor produksi

sudah digunakan secara penuh (Sukirno, 2004).

Teori neo-klasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam

pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi

2. Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi

3. Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

Asumsi yang digunakan dalam teori Solow-Swan adalah sebagai berikut

(Situmorang, 2011) :

1. Full employment, karena bekerjanya mekanisme pasar.

Dalam teori yang dikembangkan Solow-Swan, diasumsikan bahwa

perekonomian adalah tertutup. Dalam perekonomian, perusahaan

memproduksi barang dengan kombinasi tenaga kerja dan modal. Dalam
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perekonomian juga tidak ada intervensi pemerintah, sehingga perhitungan

pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran agregat.

Y = C + I (2.1)

S = I (2.2)

Dalam persamaan (2.2), pengumpulan saving tersebut seluruhnya digunakan

untuk investasi yang nantinya akan menyebabkan peningkatan pendapatan

nasional.

2. Teknologi dan populasi merupakan faktor eksogen.

Dalam teori Solow-Swan, capital output ratio (COR) memiliki sifat yang

dinamis, artinya dalam menghasilkan tingkat output tertentu dibutuhkan

kombinasi yang seimbang antara kapital dan tenaga kerja. Jika penggunaan

kapital tinggi maka penggunaan tenaga kerja akan rendah, dan sebaliknya.

Pokok pemikiran lainnya adalah dalam fungsi produksinya, adanya teknologi

yang teraugmentasi pada faktor-faktor produksi seperti kapital dan labor

sebagaimana terlihat pada model di bawah :

Y = F(K, AL) (2.3)

Y = F(AK, L) (2.4)

Pada persamaan (2.3) terlihat bahwa teknologi melekat pada variabel labor, yang

nantinya akan berdampak pada penerapan pola produksi yang di suatu negara yang

lebih labor intensive. Persamaan (2.3) ini disebut sebagai purely labor augmenting,

sedangkan pada persamaan (2.4) terlihat bahwa teknologi melekat pada kapital, yang

nantinya berdampak pada pola produksi yang cenderung lebih capital intensive.

Persamaan (2.4) ini disebut sebagai purely capital augmenting.
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Teori pertumbuhan Neo-Klasik pada umumnya didasarkan pada fungsi produksi yang

telah dikembangkan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas yang sekarang dikenal

dengan sebutan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi tersebut dituliskan dengan

cara berikut (Situmorang, 2011) :

(2.5)

Dimana, = Tingkat produksi

= Tingkat teknologi

= Jumlah stok barang

= Jumlah tenaga kerja

α    = Pertambahan output oleh pertambahan satu unit modal

β    = Pertambahan output oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

c. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan  penyempurnaan dari analisis Keynes yang

dianggap kurang lengkap. Dalam teori ini Harrod-Domar menganalisis syarat-

syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam

jangka panjang. Teori ini ingin menunjukan syarat yang dibutuhkan supaya

perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (Arsyad, 1999).

Harrod-Domar (Sukirno, 2004), menyatakan supaya seluruh barang modal yang

tersedia dapat digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah

sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terwujud sebagai akibat dari

investasi masa lalu. Jadi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik maka
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nilai investasi dari tahun ke tahun harus selalu naik.

Model pertumbuhan Harrod-Domar secara sederhana dapat dituliskan sebagai

berikut :

1. Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y), maka

secara persamaan:

S = sY (2.6)

2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang diwakili

oleh , sehingga persamaannya:

I = (2.7)

Karena jumlah stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah

pendapatan nasional Y seperti ditunjukan rasio modal-output, k, maka:

= (2.8)

3. Versi

sederhana dan dari teori Harrod-Domar, yaitu:

(2.9)

Dari persamaan teori Harrod-Domar dapat dijelaskan terdapat hubungan positif

antara pendapatan nasional dengan  rasio tabungan apabila terdapat kenaikan

GDP maka rasio tabungan akan naik. Hal ini akan terjadi apabila tidak ada pengaruh

dari pemerintah. Harrod-Domar menjelaskan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi sangat mudah, yaitu dengan menabung atau berinvestasi sebanyak mungkin

dan laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
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d. Pengertian Pendapatan Regional

Pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu wilayah

tertentu. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan wilayah

atau pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut (Tarigan, 2005).

Istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, yaitu :

a. Produk domestik regional bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor

perekonomian di suatu wilayah atau propinsi. Komponen-komponen faktor

pendapatan (upah, gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan dan pajak

tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing

sektor dan kemudian menjumlahkan akan menghasilkan produk domestik regional

bruto (PDRB) (Atahrim, 2013).

6. Hubungan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa literatur teori pertumbuhan baru (new growth theory) mencoba

menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong perekonomian. Teori ini

memasukkan infrastruktur sebagai input dalam mempengaruhi output agregat dan

juga merupakan sumber yang mungkin dalam meningkatkan batas-batas kemajuan

teknologi yang didapat dari munculnya eksternalitas pada pembangunan

infrastruktur (Hulten dan Schwab, 1991). Eksternalitas infrastruktur mempengaruhi

kegiatan produksi dengan memberikan aksesbilitas, kemudahan, dan kemungkinan

kegiatan produksi menjadi lebih efisien dan produktif. Eksternalitas infrastruktur

disebut dengan ekternalitas positif yang diakibatkan oleh infrastruktur ke dalam
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fungsi produksi. Sektor publik mempunyai peranan penting dalam kegiatan produksi.

Secara nyata, sektor publik dapat dimasukkan ke dalam fungsi produksi sebab

adanya peran penting dari sektor publik sebagai salah satu input dalam produksi.

Peran sektor publik yang produktif tersebut yang akan menciptakan potensi

keterkaitan positif antara pemerintah dan pertumbuhan (Barro, 1990).

Dalam studi literaturnya mengenai publik spending, Barro (1990) mulai

memasukkan beberapa asumsi unuk menjelaskan keterkaitan antara pemerintah

dengan pertumbuhan ekonomi. Diasumsikan bahwa pemerintah disini adalah

pelayanan publik yang disediakan tanpa adanya pengenaan biaya penggunaan dan

tidak dihalangi dengan efek kemacetan (congestion effects). Model ini merupakan

penyederhanaan dari eksternalitas yang berkaitan dengan penggunaan layanan

publik. Kemudian menganggap peran pelayanan publik sebagai input (g) selain

kapital (k) dalam fungsi produksi. Peran yang produktif tersebut yang akan

menciptakan potensi keterkaitan positif antara pemerintah dan pertumbuhan.

Produksi menunjukan asumsi constant return to scale pada k dan g secara bersama-

sama tetapi diminishing return pada k secara terpisah. Kemudian menuliskan fungsi

produksi dengan eksternalitas infrastrukur sebagai berikut :

(2.10)

Dimana syarat untuk positif dan diminishing marginal products, sehingga > 0

dan < 0, variabel k mewakili kuantitas kapital produsen. Kemudian, g adalah

pengeluaran/pembelian pemerintah atas barang dan jasa (untuk pelayanan publik).

Barro (1990) memperluas model pertumbuhan dengan memasukkan intervensi
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pemerintah G, ke dalam fungsi produksi sebagai barang publik (pure publik goods)

sehingga fungsi produksi Cobb-Douglas menjadi :

(2.11)

Dimana 0 < α < 1. Persamaan diatas mengimplikasikan bahwa fungsi produksi setiap

perusahaan (i) adalah constant returns to scale pada input privat (perusahaan) L dan

K. Kemudian diasumsikan bahwa tenaga kerja agregat L konstan pada G yang telah

ditetapkan (fixed), perekonomian akan mengalami diminishing returns pada

akumulasi kapital agregat k. Tetapi jika g meningkat bersamaan dengan k,

persamaan diatas mengimplikasikan bahwa diminishing returns tidak akan muncul

sehingga fungsi produksi menunjukkan constant returns pada k dan G untuk L yang

ditetapkan (fixed). Bentuk fungsi produksi juga mengimplikasikan bahwa layanan

publik merupakan komplemener terhadap input privat, dalam artian peningkatan G

akan meningkatkan produksi tambahan (marginal product) L dan k. Jika eksponen

pada G lebih kecil dari pada 1-α, maka tingkat pertumbuhan akan cenderung terus

meningkat (Hapsari, 2011).

7. Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap

sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga

kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan

pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih

besar (Todaro, 2004).
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8. Hubungan Antara Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

a. Infrastruktur Listrik

Variabel ini merupakan jumlah listrik yang terjual diukur dengan satuan kilowatt

hour (kwh). Penggunaan listrik terutama di sektor industri merupakan suatu hal yang

sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena dibutuhkan sebagai

faktor utama dalam menunjang kegiatan proses produksi di sektor manufaktur.

b. Infrastruktur Panjang Jalan

Variabel ini merupakan panjang jalan menurut kondisi jalan menurut kewenangan

provinsi dan nasional dengan satuan kilometer (km). Panjang jalan akan

mempermudah distribusi faktor produksi, baik barang maupun jasa. Jalan juga

membuka akses suatu wilayah ke wilayah lain sehingga PDRB akan meningkat dan

mengurangi daerah yang tertinggal.

c. Infrastruktur Air Bersih

Variabel ini merupakan jumlah air bersih yang disalurkan diukur dengan satuan

meter kubik (m3). Air bersih sangat diperlukan baik bagi kegiatan sosial maupun

sebagai input kegiatan produksi. Air bersih sebagai akses pendorong dalam produksi

maupun konsumsi juga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi (Syahputri,

2013).
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d. Tenaga Kerja

Variabel ini merupakan jumlah angkatan kerja yang bekerja. Tenaga kerja sebagai

faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Peningkatan tenaga kerja akan diiringi pendapatan suatu daerah.

B. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang bertemakan tentang infrastruktur telah banyak dilakukan oleh para

ahli ekonomi. Penelitian terdahulu bertujuan membandingkan dan memperkuat atas

hasil analisis yang dilakukan yang merujuk dari beberapa studi yang berkaitan

langsung maupun tidak langsung.

Tabel 7. Penelitian Dalam Negeri
No. Nama Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian

1. Prasetyo dan
Firdaus
(2009)

Pengaruh
Infrastruktur
Pada
Pertumbuhan
Ekonomi
Wilayah di
Indonesia

Model data panel,
fixed effect model

Infrastruktur baik
listrik, jalan,
maupun air bersih
mempunyai
pengaruh yang
positif terhadap
perekonomian
Indonesia.
Kegiatan
perekonomian di
Indonesia masih
bersifat padat karya
sehingga kebijakan-
kebijakan yang
bersifat
meningkatkan
lapangan pekerjaan
untuk menyerap
tenaga kerja akan
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Lanjutan Tabel 7. Penelitian Dalam Negeri
No. Nama Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian

lebih efektif dalam
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi.

2. Pranessy,
Nurazi, dan
Anitasari
(2010)

Pengaruh
Pembangunan
Infrastruktur
Terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi di
Provinsi
Bengkulu

Analisis
deskriptif, metode
regresi linier
berganda

Bahwa panjang
jalan, energi listrik,
air bersih yang
disalurkan, jumlah
puskesmas, dan
jumlah sekolah
secara bersama-
sama berpengaruh
signifikan terhadap
pertumbuhan
ekonomi di Provinsi
Bengkulu.

3. Abdul Maqin
(2011)

Pengaruh
Kondisi
Infrastruktur
terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi di
Jawa Barat

Analisis regresi
data panel
dengan
pendekatan fixed
effect model

Infrastruktur listrik,
tenaga kerja, dan
pengeluaran
pembangunan
mempunyai
hubungan positif
dan signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi. Untuk
infrastruktur jalan
dan infrastruktur
pendidikan
memiliki hubungan
positif namun tidak
siginifikan.
Sedangkan
infrastruktur
kesehatan memiliki
hubungan negatif
dan tidak
signifikan.
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Lanjutan Tabel 7. Penelitian Dalam Negeri
No. Nama Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian

4. Zamzami
(2014)

Analisis
Pengaruh
Infrastruktur
Terhadap
PDRB Jawa
Tengah Tahun
2008-2009

Regresi data
panel

Infrastruktur
ekonomi
berpengaruh positif
Infrastruktur sosial
berpengaruh positif
Infrastruktur
administrasi
berpengaruh positif

5. Hapsari
(2011)

Pengaruh
Infrastruktur
Terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi di
Indonesia

Model data panel,
fixed effect model

Variabel jalan dan
listrik mempunyai
pengaruh yang
signifikan terhadap
pertumbuhan
ekonomi.
Sedangkan variabel
telepon dann air
tidak mempunyai
pengaruh signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi.

Tabel 8. Penelitian Luar Negeri
No. Nama Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian

1. Herranz-
Loncen
(2008)

Peran
Infrastruktur
Terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi
Spanyol

Fixed effect
model

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa
transportasi kota,
distribusi listrik,
dan infrastruktur
air memberikan
pengaruh yang
signifikan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
Spanyol.


