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Abstrak : 

 
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama dari setiap 

pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara. Di Indonesia, mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil tidaklah mudah. Hal ini disebabkan 

oleh faktor-faktor penunjang pertumbuhan ekonomi yang belum diberdayakan 

secara optimal (seperti : teknologi, SDA, dan Human Capital). Oleh karena itu, 

jurnal ini mencoba menganalisis faktor yang dominan mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi 

jangka pendek dari Keynes dan mengambil sample wilayah Provinsi Jawa Barat 

dengan asumsi bahwa Jawa Barat adalah sentra industri di Indonesia yang 

memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah lebih tinggi dibandingkan rata-

rata pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Selain itu, jurnal ini 

juga mencoba menganalisis apakah terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi di 

setiap provinsi di Indonesia. Mengingat, provinsi-provinsi di Indonesia memiliki 

potensi ekonomi dan kebijakan pembangunan yang berbeda-beda. 

 

 
Pendahuluan 
 

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara 

eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting 

dari pembangunan nasional secara keseluruhan dengan tujuan akhir untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat1. Salah satu indikator penting untuk 

menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah 

pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Bruto 

(PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.  

                                                 
1 Tambunan,2001 :37 
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Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output 

produksi barang dan penyediaan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun 

sebelumnya, atau jumlah total alokasi output tahun tertentu lebih besar daripada 

tahun sebelumnya. Perhitungan PDB dengan metode pertama dilakukan dengan 

menjumlahkan total output dari masing-masing sektor produksi, sedangkan 

metode kedua menjumlahkan alokasi dari output tersebut untuk keperluan 

konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor bersih.  

Walaupun bukan merupakan suatu indikator yang baik, kesejahteraan 

masyarakat jika dilihat dari aspek ekonominya, dapat diukur dengan tingkat 

pendapatan nasional perkapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, 

maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang 

harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya 

perencanaan pembagunan ekonomi berorientasi pada masalah-masalah 

pertumbuhan. Untuk negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya tinggi 

serta ditambah lagi dengan kenyataan bahwa jumlah penduduk yang hidup 

dibawah garis kemiskinan banyak pada awal proses pembangunan, maka 

pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan laju pertumbuhannya harus 

jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan 

pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai2.   

Selain pertumbuhan, proses pembangunan ekonomi juga akan membawa 

dengan sendirinya suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Dari sisi 

permintaan agregat (AD), perubahan atau yang dimaksud dengan “pendalaman” 

struktur ekonomi terjadi terutama didorong oleh peningkatan pendapatan 

masyarakat yang membuat perubahan selera masyarakat yang terefleksi dalam 

perubahan pola konsumsinya. Sedangkan dari sisi penawaran agregat (AS), 

faktor-faktor pendorong utama adalah perubahan teknologi (technological 

progress), peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penemua material-

material baru untuk produksi. Faktor-faktor dari sisi suplai (produksi) ini juga 

merupakan sumber penting pertumbuhan. Jadi, secara hipotesis dapat 

dikatakan adanya suatu korelasi positif antara pertumbuhan dan perubahan 

struktur ekonomi, paling tidak dalam periode jangka panjang pertumbuhan yang 

berkesinambungan mengakibatkan perubahan struktur ekonomi lewat demand 

                                                 
2 Tambunan, 2001:38 
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side effect (peningkatan pendapatan masyarakat) dan pada gilirannya 

perubahan tersebut menjadi faktor pemicu pertumbuhan ekonomi. 

Dalam prosesnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di setiap propinsi di 

kawasan Indonesia mengalami perbedaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

faktor, diantaranya sumber daya alam yang berbeda dan proses pembangunan 

yang yang tidak merata. Oleh karena itu, sering terjadi ketimpangan atau 

disparitas pertumbuhan ekonomi antar provinsi, antar kawasan timur dan barat, 

antar pulau jawa dan pulau di luar jawa. Untuk memahaminya lebih lanjut, maka 

dalam tulisan ini kami menganalisis perkembangan dari pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dengan menggunakan studi komparatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi regional Jawa Barat selama periode Tahun 1990-20073.   

Hal tersebut diatas berdasarkan pada suatu asumsi bahwa Jawa Barat 

adalah propinsi yang sangat luas dengan jumlah penduduk sangat besar yakni 

sekitar 40 juta orang. Dengan posisi sebagai penyangga Ibu kota Negara, maka 

Jawa Barat seringkali dijadikan barometer situasi dan kondisi makro di 

Indonesia. Pameo-nya, jika Jawa Barat baik, maka baiklah Indonesia, dan 

sebaliknya. Bertolak dari kondisi tersebut maka berbagai kebijakan strategi yang 

diambil pemerintah Jawa Barat tentunya sangat berpengaruh pada akselerasi 

percepatan pertumbuhan sektor-sektor dominan di Jawa Barat.  

Tulisan ini dalam analisanya akan dititikberatkan  pada tiga  permasalahan, 

yaitu : 

1. Bagaimana perbedaan tren komponen PDB Indonesia dan perbandingannya 

dengan PDRB Jawa Barat berdasarkan penggunaan? 

2. Bagaimana perbedaan tren komponen PDB Indonesia dan perbandingannya 

dengan PDRB Jawa Barat berdasarkan sektor? 

3. Bagaimana kecenderungan pola fungsi konsumsi, investasi, ekspor-impor 

dan angka penggandanya? 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Menggunakan PDRB Jawa Barat sebagai studi komparatif dengan asumsi bahwa Jawa Barat 

adalah provinsi yang besar di Indoensia dengan laju pertumbuhan yang tinggi dan memberikan 

akses yang penting untuk provinsi-provinsi lainnya di Indonesia  
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Kerangka Pemikiran 
 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam prosesnya yang berkelanjutan 

merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Dalam 

pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB 

yang berarti juga penambahan pendapatan nasional. (Tambunan, 2001: 38). 

Dalam mengukur laju pertumbuhan dapat diukur melakui sektoral dan 

penggunaan. Hal ini berdasarkan pada Teori Stuktural ekonomi dan 

pertumbuhan ekonomi jangka Pendek. Teori perubahan struktural 

menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang 

dialami oleh negara-negara sedang berkembang (LDCs), yang semula lebih 

bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur 

perekonomian yang lebih modern yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer, 

khususnya industri dan jasa. Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam 

menganalisis perubahan struktural ekonomi, yakni dari Arthur Lewis (teori 

migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi struktural)4. 

Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi 

yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan (urban). Dalam teorinya, 

Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya 

terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang 

didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan 

industri sebagai sektor utama.  

Kerangka pemikiran teori Chenery pada dasarnya sama dengan model Lewis. 

Teori Chenery, dikenal dengan teori pattern of development, memfokuskan pada 

perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCs yang 

mengalami transformasi dari pertanian tradisional (subsisten) ke sektor industri 

sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang 

dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (1975) mengidentifikasi bahwa sejalan 

dengan peningkatan pendapatan masyarakat perkapita yang membawa 

perubahan dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan 

dan barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang-barang 

manufaktur dan jasa, akumulasi kapital fisik dan manusia (SDM), perkembangan 

kota-kota dan industri-industri di urban bersamaan dengan proses migrasi 

                                                 
4 Chenery sudah membagi perekonomian ke dalam berbagai sektor tidak terbatas pada sector 

pertanian (pedesaan) dan industri     
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penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan penurunan laju pertumbuhan 

penduduk dan family size yang semakin kecil, struktur perekonomian suatu 

negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor pertanian atau dan 

sektor pertambangan menuju ke sektor-sektor nonprimer, khususnya industri. 

Teori pertumbuhan jangka pendek dari Keynes yang merupakan dasar dari 

penghitungan laju pertumbuhan berdasarkan penggunaan berawal dari suatu 

model sederhana, yaitu :   5 

 AAAAAAAA(1) 
 
 
Dimana : Y= Growth/PDB; E =Output    

Persamaan (1) diturunkan menjadi model yang lebih lengkap, yaitu : 

  6 
 AAAAAA(2) 
 
 
Dimana:Y=Growth/PDB, C=konsumsi rumah tangga,I=investasi, 

G=pengeluaran pemerintah, dan X-M=net ekspor.  

 
Model makro sederhana Keynes (Samuelson, 1995 ;Reksaprayitno, 

1993) yang didasarkan pada anggapan bahwa identitas dalam persamaan (2) 

akan dapat memenuhi keseimbangan jika G+I+X=T+S+M dan fungsi tabungan 

S=Y-C.   

 
Pembahasan 
 
1. Perbedaan Tren Komponen PDB Indonesia dan PDRB Jawa Barat 

Berdasarkan Sektor Ekonomi  
 

Pertumbuhan berdasarkan sektor ekonomi artinya jumlah nilai output yang 

dihasilkan dari sembilan sektor ekonomi. Selama periode Tahun 1990-2007 telah 

terjadi pergeseran struktur ekonomi, yaitu sektor pertanian yang mulanya 

mempunyai kontribusi pada Tahun 1990 sebesar 19,40 % menurun hanya 

menjadi 13,83 % pada Tahun 2007 dan pertambangan & penggalian menurun 

drastis dari Tahun 1990 sebesar 15,22 % menjadi 8,73 % pada Tahun 2007. 

Sebaliknya sektor industri pengolahan meningkat  dari 19,39 % pada Tahun 

19,39 % menjadi 27,40 % pada Tahun 2007 begitu juga dengan sektor 

                                                 
5 Richard. T.Froyen, 1996 : 97 
6 Dalam Close Economy analysys belum terdapat komponen ekspor dan impor  

Y=E 

Y=C+I+G+(X-M) 
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perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa yang meningkat 

meskipun relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor primer yang merupakan 

sektor tradisional kontribusinya bergeser dalam pembentukan PDB sebaliknya 

yang merupakan sektor sekunder atau sering disebut juga sektor modern   

kontribusinya semakin meningkat terhadap pembentukan PDB khususnya sector 

industry pengolahan. Untuk lebih jelasnya hal ini dapat ditunjukkan pada gambar 

1.(lampiran)  

Perubahan struktur sektor pertanian yaitu perubahan pola komposisi produksi, 

urutan produksi dan perubahan sumberdaya yang digunakan. Dalam proses 

pertumbuhan ekonomi, pangsa sektor pertanian baik dalam PDB maupun dalam 

kesempatan kerja menurun sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita. 

Proses pertumbuhan PDB juga disertai pertumbuhan sektor pertanian yang 

meningkat dengan cepat bersamaan dan bahkan mendahului pertumbuhan 

PDB7. 

Sebagai studi komparatif, selama  periode Tahun 1990-2007 semua sektor di 

Jawa Barat mampu tumbuh positif.   Namun dari kesembilan sektor yang ada, 

sektor industri pengolahan tetap menjadi unggulan, sebaliknya sektor listrik, gas 

dan air bersih tetap yang paling rendah.   Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 

pada tahun 2007 (periode terakhir) banyak dipengaruhi oleh sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan serta sektor pengangkutan dan komunikasi 

yang masing-masing mampu tumbuh sebesar 12,86 persen dan 10,12 persen. 

Laju Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk menilai 

kinerja perekonomian di Jawa Barat. Berdasarkan sektor LPE Jawa Barat masih 

mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,41  persen8. Pertumbuhan tersebut 

didukung oleh pertumbuhan positif semua sektor kecuali sektor pertambangan 

dan penggalian yang tumbuh negatif sbesar-7,03 persen. Pertumbuhan tertinggi 

tercapai oleh sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang 

pertumbuhannya mencapai 12,68 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor 

perdagangan dan komunikasi serta sektor bangunan dengan   pertumbuhan 

masing-masing sebesar 10,12 persen dan 8,44 persen. Hal ini dapat diketahui 

dari Tabel 1(lampiran). 

                                                 
7 Hayami dan Ruttan (1971) 
8 LPE Jawa Barat yang tinggi bukan merupakan indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat 

Jawa Barat yang lebih baik. 
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Apabila laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dipakai sebagai dasar (Base 

Line), maka kinerja sektoral dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. 

Kelompok pertama,  adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan di 

atas rata-rata (6,41 persen); kelompok kedua: adalah sektor yang berhasil 

mencapai pertumbuhan positif walaupun masih di bawah LPE rata-rata; 

Kelompok Ketiga : adalah sektor yang mengalami pertumbuhan negatif.  

 

2. Perbedaan Tren Komponen PDB Indonesia dan PDRB Jawa Barat 
Berdasarkan Penggunaan  

 
Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pengeluaran/penggunaan selama  

periode Tahun 1990-2007 mengalami fluktuasi. Namun  selama periode tersebut 

konsumsi rumah tangga masih merupakan komponen penyumbang terbesar 

terhadap PDB Indonesia9.  

 Jawa Barat sebagai pembanding dari kondisi Indonesia secara keseluruhan 

menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda. Dari Tahun 1990-2007, 

komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar 

terhadap PDRB Jawa Barat. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi 

dengan nilai rata-rata sebesar 61,39 persen, disusul investasi (PMTB) dengan 

rata-rata sebesar 20,78 persen, belanja pemerintah dengan rata-rata sebesar 

6,86 persen, ekspor netto dengan rata-rata sbesar 1,045 persen dan 

pengeluaran lembaga non profit dengan rata-rata sebesar  0,64 persen. Untuk 

lebih jelasnya, Rata-rata kontribusi masing-masing komponen terhadap PDRB 

total Jawa Barat selama periode Tahun 1990-2007 terlihat pada Tabel 2. 

 
3. Pola Fungsi Konsumsi, Investasi, Ekspor-Impor dan Angka 

Penggandanya 
 
1) Pengaruh Konsumsi,Investasi dan Net ekspor Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi  Jawa Barat  

Untuk mengetahui pengaruh dari setiap komponen PDB/PDRB berdasarkan 

penggunaan, digunakan model penelitian sebagai berikut : 

 
 

                                                 
9 laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat hanya ditopang oleh peningkatan 

komponen konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga. Sedangakn komponen lainnya 

(investasi dan net ekspor) tidak mengalami peningkatan yang cukur berarti dan ini bukan kondisi 

yang baik bagi perekonomian Indonesia.    
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dimana : 

Ch : Konsumsi Rumah Tangga; Is : Perubahan Stok; X : Ekspor; M : Impor;  

Y : PDRB; Cn : Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit; Cg : Konsumsi 

Pemerintah dan Pertahanan; Ii : Pembentukan Modal Tetap Bruto 

Dari persamaan (1) dapat disederhanakan menjadi : 

 
                             10 
 

di mana : 
C  : Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit Rumah Tangga     

   (LNPRT), pemerintah dan Pertahanan 

 I   : Investasi. 

X-M : Net ekspor 

 
 Data penelitian yang digunakan adalah data komponen PDRB Jawa Barat 

berdasarkan penggunaan Periode Tahun 1990-2007. Dengan menggunakan 

metode regresi linier berganda (OLS) dan program Eview’s 5,00  data 

menunjukkan hasil yang terdapat pada tabel 3. Dari table ini diketahui bahwa 

hanya variable konsumsi yang berpengaruh signifikan terhadap PDRB Jawa 

Barat dengan derajat kebebasan di bawah 5 %, sedangkan variable lainnya yaitu 

investasi dan net ekspor tidak signifikan11.  

 Sebagai ilustrasi, jika terjadi peningkatan konsumsi sebesar 1 % , maka 

akan berpengaruh terhadap peningkatan PDRB sebesar 1,45  %. Selain itu, 

secara simultan variabel/komponen yang terdapat dalam model penelitian ini 

berpengaruh sebesar 70 % dalam menentukan nilai PDRB di Jawa Barat, 

sedangkan sisanya 30% dipengaruhi oleh faktor lainnya. 

 
 

                                                 
10 Model penelitian yang digunakan adalah model pertumbuhan terbuka jangka pendek dari 

Keynes  
11 Variabel konsumsi yang signifikan terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat, karena variabel ini 

kontribusinya jauh lebih tinggi dibandingkan variable lainnya dalam pembentukan PDRB Jawa 

Barat. Kondisi ini sering menjadi dasar bagi kebijakan pemeintah yang selalu melakukan stimulus 

kepada masyarakat untuk meningkatkan ekspansi terhadap konsumsi.    

Y = Ch + Cn + Cg + Ii + Is + X - M ………….. (1) 

 

Y = C + I + X – M ……..….…… (2) 
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2) Pengaruh Disparitas Antar Daerah dan Ekspor Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Dengan Menggunakan Data Panel Propinsi 

Model Penelitian : 
 12 

 
 
 

Secara keseluruhan, Yit adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

tergantung pada aglomerasi (Pit), tenaga kerja (Lit), kapital (Kit) dan Disparitas 

antar daerah (IWit) masing-masing propinsi i = 1, 2, 3, ... , 30 dan pada waktu t = 

2003, 2004, 2005.  

Dengan mempertimbangkan ketersediaan data, maka variabel-variabel yang 

akan digunakan akan disesuaikan dengan ketersediaan data. Variabel kapital 

didekati dengan nilai investasi asing (PMA) dan investasi dalam negeri (PMDN) 

yang disetujui, variabel tenaga kerja didekati dengan jumlah tenaga kerja yang 

berumur 15 tahun ke atas dan bekerja seminggu yang lalu pada lapangan kerja 

utama1 dan minimal berpendidikan SMTA/sederajat, variabel disparitas antar 

daerah didekati dengan Indeks Williamson dan variabel aglomerasi akan didekati 

dengan jumlah penduduk perkotaan13.  

Secara keseluruhan maupun secara individu variabel-variabel bebas 

berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Hal ini dilihat dari nilai Prob(F-statistic) = 

0. Dilihat dari nilai Adjusted R-square dapat dijelaskan bahwa model yang 

digunakan mampu menjelaskan fenomena aktual sebesar 99,90%. Karena 

model yang digunakan adalah model semi log, sehingga koefisien parameter 

yang dihasilkan merupakan nilai elastisitas. Hubungan antara ekspor terhadap 

PDRB adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 1% nilai ekspor akan 

meningkatkan PDRB sebesar 0,067%, ceteris paribus. Hubungan antara 

investasi terhadap PDRB adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 1% nilai 

investasi akan meningkatkan PDRB sebesar 0,011%, ceteris paribus. Hubungan 

antara aglomerasi terhadap PDRB adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 

1% jumlah masyarakat perkotaan akan meningkatkan PDRB sebesar 0,166%, 

ceteris paribus. Hubungan antara tenaga kerja berpendidikan minimal 

SMTA/sederajat terhadap PDRB adalah positif dan signifikan. Setiap kenaikan 

                                                 
12 Model pertumbuhan yang digunakan adalah kombinasi model pertumbuhan jangka panjang 

dari Kuznet, Solow, dan Harrold-Domar  

13Penelitian sebelumnya,Marshall (1985), Bahmani-Oeskoee (1991)  

 

Ln Y =ln A+α1lnPit+β1lnLit+β2lnKit+β3lnXit+B4lnWit+εit 
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1% penyerapan tenaga kerja dari angkatan kerja berpendidikan minimal 

SMTA/sederajat akan meningkatkan PDRB sebesar 0,049%, ceteris paribus. 

Dan hubungan antara disparitas antar daerah dengan PDRB adalah positif dan 

signifikan. Artinya semakin tinggi disparitas antar daerah maka akan mendorong 

pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB.  

Dengan digunakannya model fixed effect, memungkinkan adanya analisis 

efek individu dari setiap propinsi, yang dapat diartikan sebagai posisi potensi 

relatif suatu propinsi terhadap propinsi lainnya. Karena efek individu merupakan 

cerminan dari variabel yang tidak terobservasi, maka untuk menganalisisnya 

(dalam kerangka fixed effect) adalah dengan mengelaborasi variabel yang tidak 

dimasukkan dalam model tetapi masih memiliki korelasi dengan variabel-variabel 

bebas dalam model 3. Efek individu yang dihasilkan oleh model fixed effect 

merupakan gambaran dari heterogenitas setiap daerah. Heterogenitas antar 

daerah yang dihasilkan mencerminkan adanya faktor-faktor/variabel lain yang 

dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain, suatu 

daerah yang memiliki keunggulan dalam variabel lain (diluar variabel bebas 

dalam model). Apabila diasumsikan variabel bebas tidak berubah, maka 

determinan dari PDRB suatu daerah hanya akan tergantung dari efek individu 

(heterogenitas antar daerah).  

Dari hasil estimasi menunjukkan bahwa DKI Jakarta mempunyai nilai intersep 

yang paling tinggi, relatif terhadap daerah lain. Artinya adalah bahwa 

heterogenitas antara DKI Jakarta dengan daerah-daerah lain dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. 

Salah satu variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi DKI 

Jakarta relatif lebih baik (ceteris paribus, variabel bebas = 0) dibandingkan 

dengan daerah lain adalah tenaga kerja yang mempunyai latar belakang 

pendidikan yang lebih modern dan mempunyai pengalaman dalam mengikuti 

pelatihan-pelatihan dalam bidang pekerjaannya, sehingga mampu meningkatkan 

kualitas kemampuan tenaga kerja. Menurut Wicken (undated), kontribusi tenaga 

kerja terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan sebesar kontribusi perbaikan 

kualitas tenaga kerja. Pengembangan dalam kualitas angkatan kerja dapat 

diciptakan melalui tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mungkin lebih penting 

adalah melalui pelatihan-pelatihan pekerjaan. Intensitas pekerjaan yang dapat 

dilakukan per jam oleh tenaga kerja menjadi kurang penting dibandingkan 
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dengan peningkatan kuaitas tenaga kerja. Analisis ini sangat kuat mendukung 

pendapat umum tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan modern saat ini. 

Dan yang juga penting adalah adanya kesinambungan dalam proses pendidikan 

dan training untuk peningkatan kualitas tenaga kerja.  

Tingginya tingkat aglomerasi di DKI Jakarta menimbulkan efek tumpahan (spill 

over) bagi proses transfer pengetahuan. Selain itu efek tumpahan dari 

aglomerasi tersebut juga terjadi pada transfer teknologi, transfer pengetahuan 

manajemen yang modern dan pola pikir yang lebih maju. Dilihat dari jumlah 

perusahaan skala menengah dan besar yang berdiri di Propinsi DKI Jakarta 

dengan Propinsi Sulawesi Utara (Posisi Relatif 25) sangat berbeda jauh.  

Dengan gambaran data di atas, terlihat bahwa terjadi ketimpangan antara 

industrialisasi di DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan daerah lain. Industrialisasi 

masih terkonsentrasi pada daerah tertentu. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai 

investasi setiap daerah bahwa sebagian besar investasi terkonsentrasi berada di 

P. Jawa baik itu investasi dalam negeri maupun investasi asing14.  

 

Kesimpulan 
 
1) Berdasarkan sektor ekonomi, PDB Indonesia selama periode Tahun 1990-

2007 telah terjadi pergeseran struktur ekonomi. hal ini terlihat dari 

menurunnya kontribusi sektor pertanian, sektor pertambangan dan 

penggalian.Sebaliknya sektor industri pengolahan mengalami peningkatan 

begitu juga dengan sektor perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, jasa-

jasa yang meningkat meskipun relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor 

primer yang merupakan sektor tradisional kontribusinya bergeser dalam 

pembentukan PDB sebaliknya yang merupakan sektor sekunder atau sering 

disebut juga sektor modern   kontribusinya semakin meningkat terhadap 

pembentukan PDB khususnya sector industri pengolahan. Sedangkan 

berdasarkan PDRB Jawa Barat, selama  periode Tahun 1990-2007 semua 

sektor di Jawa Barat mampu tumbuh positif.   Namun dari kesembilan sektor 

yang ada, sector industri pengolahan tetap menjadi unggulan, sebaliknya 

sector listrik, gas dan air bersih tetap yang paling rendah.   Pertumbuhan 

ekonomi Jawa Barat pada tahun 2007 (periode terakhir) banyak dipengaruhi 

oleh sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor 

                                                 
14 Ferry Irawan :FE-UI 
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pengangkutan dan komunikasi yang masing-masing mampu tumbuh sebesar 

12,86 persen dan 10,12 persen. 

2) Berdasarkan penggunaan, PDB Indonesia seluruh komponen penggunaan 

selama  periode Tahun 1990-2007 mengalami fluktuasi, dan penyumbang 

utama adalah konsumsi rumah tangga. Pada Tahun 2007 komponen 

pembentukan modal tetap bruto (investasi) mengalami peningkatan meskipun 

sedikit yaitu sebesar 22,41 % dari 21,86 % pada tahun sebelumnya. 

Sedangkan pengeluaran konsumsi masyarakat ,pemerintah dan net ekspor 

mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 0,7 %, 0,18 %, dan 0,16 

% (net ekspor).  Sedangkan PDRB Jawa Barat  selama periode tahun 1990 

sampai dengan tahun 2007 pengeluaran pemerintah Jawa Barat secara 

nominal selalu semakin membesar dari tahun ke tahunnya. Kontribusi 

Konsumsi pada Tahun 1992 sebesar 9,12 persen terus mengalami penurunan 

sampai Tahun 2003 dan mengalami sedikit peningkatan pada empat tahun 

terakhir dengan nilai kontribusi pengeluaran sekitar 7 persen.   

3) Dengan model penelitian Pertumbuhan dengan pendekatan Aggregat demand 

hanya variable konsumsi yang berpengaruh terhadap PDRB Jawa Barat 

sedangkan variable lainnya tidak signifikan pada derajat kebebasan 5 %. 

Selain itu, model penelitian pertumbuhan jangka panjang menunjukkan bahwa 

capital , tenaga kerja, aglomerasi dan dispatitas berpengaruh terhadap PDB 

Indonesia dan setiap daerah menunjukkan koefisien yang berbeda yang 

berarti terjadi disparitas dalam pertumbuhan ekonomi antara propinsi di 

Indonesia.  
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Lampiran :  
Gambar 1 

Perbedaan Kontribusi Setiap Sektor Ekonomi Terhadap 
Pembentukan PDB Antara Tahun 1990-2007 (harga konstan15) 

 
Sumber :BPS, data diolah 

 
Tabel 1 

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 
Menurut Sektor Ekonomi Jawa Barat Tahun 2005-2007 16 

 

Sektor 2005 2006 2007 

1. Pertanian 1,41 -0,34 2,49 

2. Pertambangan &Penggalian -7,29 -2,25 -7,03 

3. Industri Pengolahan 8,62 8,51 7,35 

4. Listrik, Gas&Air bersih 5,84 -3,93 5,95 

5. Bangunan 17,85 5,81 8,44 

6. Perdagangan, Hotel&Restoran 3,80 7,32 8,03 

7. Pengangkutan&Komunikasi 0,20 7,88 10,12 

8. Keuangan,Persewaan&Jasa per. 5,20 0,64 12,68 

9. Jasa-jasa 6,22 8,20 2,90 
      Sumber : BPS Jabar 

                                                 
15 Selama periode Tahun 1990-2007 telah terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor 

ekonomi tradisional (pertanian) kea rah sector ekonomi modern (industri)  
16 Selama periode Tahun 2005-2007, Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, sector keuangan, persewaan dan jasa merupakan sektor yang 

memiliki laju pertumbuhan sangat signifikan.      



Emi Maimunah 

Analisis Perkembangan Produk Domestik Bruto Berdasarkan Sektor Dan 
Penggunaan (Studi Komparatif Antara PDB Indonesia dengan PDRB Jawa 
Barat) Periode Tahun 1990-2007 

JEP-Vol. 2, No.4, November  2013    | 421 

Tabel 2 
Rata-rata Kontribusi Komponen Penggunaan  

Terhadap PDRB Jawa Barat 
Periode Tahun 1990-2007 

(Harga Konstan) 
 

Komponen Penggunaan Kontribusi Terhadap PDRB (%) 

Konsumsi rumah tangga  61,39 

Pembentukan Modal Tetap Buto 20,78 

Belanja Pemerintah 6,86 

Perubahan Stock 3,067 

Ekspor netto 1,045 

Pengeluaran lembaga non-profit 0,64 

Sumber:BPS Jabar, data diolah 
 

Tabel 3 
Output Regresi Linier Berganda Komponen PDRB JAWA BARAT 

Berdasarkan Penggunaan Periode Tahun 1990-2007 (Harga Konstan) 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 04/16/09   Time: 20:52   

Sample: 1990 2007   

Included observations: 18   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.77E+09 1.79E+09 0.988983 0.3395 

KONSUMSI 1.451794 0.275324 5.273046 0.0001 

INVESTASI -2.927258 10.30348 -0.284104 0.7805 

X - M 0.642622 0.989237 0.649613 0.5265 
     
     R-squared 0.703032     Mean dependent var 5.44E+09 

Adjusted R-squared 0.639396     S.D. dependent var 1.04E+10 

S.E. of regression 6.22E+09     Akaike info criterion 48.13361 

Sum squared resid 5.42E+20     Schwarz criterion 48.33147 

Log likelihood -429.2025     F-statistic 11.04770 

Durbin-Watson stat 2.070384     Prob(F-statistic) 0.000550 
     
     

 
Estimation Command: 
===================== 
LS PDRB C KONSUMSI INVESTASI XM 
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Estimation Equation: 
===================== 
PDRB = C(1) + C(2)*KONSUMSI + C(3)*INVESTASI + C(4)*XM 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
PDRB = 1766695685 + 1.451793628*KONSUMSI - 2.927257889*INVESTASI + 
0.6426216069*XM 

 
Tabel 4 

Output Panel Data Provinsi di Indonesia tahun 2003-2005 
Hasil Estimasi Model Fixed Effect 

 
Dependent Variable: LOG(PDRB?)  

Method: Pooled Least Squares  

Sample: 2003 2005  

Included observations: 3  

Number of cross-sections used: 30  

Total panel (balanced) observations: 90  

Variable  Coefficient  Std. Error  t-Statistic  Prob.  

LOG(X?)  0.067102  0.015370  4.365868  0.0001  

LOG(L?)  0.048644  0.012615  3.856010  0.0003  

LOG(INV?)  0.011165  0.003304  3.379461  0.0013  

LOG(UR?)  0.165782  0.079409  2.087696  0.0415  

IW?  0.490888  0.179626  2.732832  0.0084  

Fixed Effects  

_1—C  26.90983  

_2—C  26.80924  

_3—C  26.27548  

_4—C  25.10922  

_5—C  26.75511  

_6—C  25.66725  

_7—C  25.83931  

_8—C  26.18447  

_9—C  25.50431  

_10—C  26.15727  

_11—C  24.82137  

_12—C  24.40472  

_13—C  25.48167  

_14—C  25.90549  

_15—C  24.54223  

_16—C  25.09248  
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_17—C  26.18955  

_18—C  24.81558  

_19—C  24.89956  

_20—C  24.96517  

_21—C  24.98604  

_22—C  24.66654  

_23—C  25.70839  

_24—C  25.18038  

_25—C  24.86189  

_26—C  24.85178  

_27—C  23.69130  

_28—C  23.57450  

_29—C  25.22404  

_30—C  23.68625  

R-squared  0.999443  Mean dependent var  30.78756  

Adjusted R-squared  0.999098  S.D. dependent var  1.300619  

S.E. of regression  0.039051  Sum squared resid  0.083875  

F-statistic  2902.027  Durbin-Watson stat  2.672884  

Prob(F-statistic)  0.000000  
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