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ABSTRAK 

Anjasmara, 2022. Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi 

Selatan. Dibimbing oleh Ibu Naidah selaku pembimbing I dan Bapak Asdar 

selaku pembimbing II.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tenaga Kerja, 

Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2016-2020. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi 

pustaka. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis statistik 

menggunakan aplikasi SPSS. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan 

uji statistik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Tenaga kerja 

memiliki nilai koefisien variabel yang paling besar jika dibandingkan dengan 

variabel tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Variabel tenaga kerja 

sebesar 572,176, variabel tingkat pendidikan sebesar 112,867 dan variabel 

pengeluaran pemerintah sebesar -702,687. 

Kata Kunci : Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah, 

Pertumbuhan Ekonomi 
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ABSTRACK 

Anjasmara, 2022. The Effect of Labor, Education Level, and Government 

Expenditure on Economic Growth in South Celebes Province. Regency 

Supervised by Ms. Naidah as supervisor I and Mr. Asdar as supervisor II.  

This research aims to find out The Effect of Labor, Education Level, and 

Government Expenditure on Economic Growth in South Celebes Province in the 

2016-2020 period. The type of research used is quantitative with a descriptive 

approach. Data collection techniques used are literature study and 

documentation. The method of analysis of this study uses statistical analysis 

using the SPSS application. The data analysis technique used in this research is 

multiple linear regression analysis, classical assumption test, and statistical test. 

From the results of this study, it can be concluded that the labor variable has the 

largest variable coefficient value when compared to the education level and 

government expenditure variables. The labor variable is 572.176, the education 

level variable is 112.867 and the government expenditure variable is -702.687. 

Keywords : Labor, Education Level, Government Expenditure, Economic  

Growth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. 

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi 

peningkatan GNP rill di negara tersebut (Murni, 2016). Dalam proses 

peningkatan GNP rill tersebut suatu negara pasti menginginkan adanya 

pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan pendapatan, 

pengentasan kemiskinan, dan pegangguran sehingga, pertumbuhan ekonomi 

tersebut dapat dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 

Selain itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas maka akan 

semakin banyak masyarakat yang ikut terlibat dan menikmati hasil 

pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di setiap negara pasti berbedabeda. 

Suatu negara kadang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan 

kadang kala mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Keadaan ini 

terjadi karena kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan 

jasa yang berbeda-beda. Selain itu keadaan ekonomi global juga turut 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal ini dapat dilihat 

ketika krisis ekonomi global terjadi pada tahun 2008, dimana krisis ekonomi ini 

diakibatkan oleh kondisi keuangan di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang 

turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha meningkatkan 

pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat 
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dari produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh perekonomian di 

negara tersebut. Myrdal (dalam Kuncoro, 2010) menyatakan bahwa 

pembangunan sebagai pergerakan keatas dari seluruh sistem sosial. Oleh 

karena itu pertumbuhan ekonomi bukan hanya menjadi perhatian dan agenda 

pemerintah pusat atau secara nasional melainkan juga menjadi perhatian dan 

agenda setiap daerah di suatu negara. Hal ini dikarenakan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di 

masing-masing daerah. Untuk itu pertumbuhan ekonmi daerah merupakan 

perhatian penting tidak hanya pemerintah daerah saja tetapi juga pemerintah 

pusat. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah maka dapat dilihat 

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. 

Ekonomi Menurut Prof. Simon Kuznet, pertumbuhan ekonomi di 

artikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara 

untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada 

penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya 

dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Berbanding 

lurus dengan pendapat yang dikemukakan Michael P Todaro yang 

mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap 

dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang 

waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar. 

Sedangkan menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses 

pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada 

kecenderungan (output perkapita naik) yang bersumber dari proses intern 

perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu 

sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata lain 
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bersifat self genereting, yang berarti bahwa proses perhan itu sendiri 

menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan 

tersebut dalam periode-periode selanjutnya 

Di Sulawesi Selatan sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 

pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, Pada tahun 2015 berada di 

point 7,46 persen. Kemudian pada 2016 berada 8,03 persen, tahun 2017 

sebesar 8,20 persen, 2018 sebesar 8,42 persen, dan pada tahun 2019 

sebesar 8,79 persen. 

Dari penjelasan di atas dapat dilihat di tabel 1.1 yang telah terlampir. 

Berikut ini adalah data distribusi persentase produk regional bruto Provinsi 

Sulawesi Selatan dasar harga konstan menurut lapangan usaha. 

Tabel 1.1 
Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2016-2020 

Tahun PDRB Pertumbuhan 

2015 250 802,9931 77% 

2016 269 401,3135 80% 

2017 288 814,1711 86% 

2018 309 202,4025 90% 

2019 330 605,1326 95% 

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019 
 
 

Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output 

suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah 

penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan 
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menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut 

Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya 

masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi 

semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang 

timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena 

mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari 

cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk 

yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan 

mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia 

produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja 

yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output 

di suatu daerah. 

Salah satu indikator penting lainnya dalam pertumbuhan ekonomi 

adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu modal dasar 

manusia harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk 

kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern 

dan untuk mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan 

serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dan Smith,2003). Penduduk 

yang berpendidikan minimal tamatan SLTA (tamatan SLTA dan perguruan 

tinggi) diasumsikan mempunyai keterampilan dan pengetahuan tinggi, 

sehingga dapat menyerap teknologi modern dan meningkatkan kapasitas 

produksi. 

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem otonomi daerah sejak 

tahun 2001. Dengan adanya sistem otonomi daerah tersebut maka setiap 
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daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam penyediaan barang 

publik dan pembangunan ekonomi, khususnya bidang pendidikan. Namun 

kemampuan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan masih 

sangat terbatas serta masih terbatasnya kemampuan dari masing-masing 

daerah dalam manajemen sektor Pendidikan. 

Tolak ukur pertumbuhan suatu perekonomian juga tidak bisa lepas dari 

peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Secara umum 

gambaran pengeluaran publik yaitu infrastruktur fisik atau human capital, 

dapat mempertinggi kebutuhan akan tetapi keuangan khususnya pengeluaran 

dapat memperlambat pertumbuhan. 

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari 

kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN 

untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sukirno, 2004: 151). 

Pengeluaran pemerintah diukur dari total belanja rutin dan belanja 

pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran Negara. 

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 

sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Dalam beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan penelitian yang lain ada juga yang 

menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
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Berdasarkan uraian diatas, penting diteliti tentang “Pengaruh 

Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1.  Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan ?  

2. Apakah tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan ?  

3.  Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan ?  

4. Variabel manakah yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan ?  

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.  

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.  

3.  Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.  

4. Untuk mengetahui variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 
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D. Manfaan Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Menambah wawasan baru mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

b.  Memberikan kontribusi dalam menambah khazanah ilmu 

pengetahuan. 

c. Sebagai bahan acuan, referensi, atau pertimbangan dalam 

melakukan penelitian lebih lanjut.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun kabupaten/kota, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang mengarah pada 

proses pembangunan daerah dan sebagai dasar yang dapat 

digunakan dalam pengambilan kebijakan.   

b.  Bagi Peneliti  

1)  Sebagai wahana latihan untuk menerapakan ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dalam perkuliahan.  

2)   Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan 

menambah wawasan terhadap permasalahan ekonomi yang ada 

di lingkungan sekitar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan  Teori  

1. Pertumbuhan Ekonomi   

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi seringkali kita dengar istilahnya, dan 

disebut sebagai hal yang sangat penting. Pertumbuhan ekonomi suatu 

negara memang berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya, 

sehingga menjadi tolak ukur apakah negara tersebut berada dalam 

keadaan ekonomi yang baik atau tidak.  

Menurut Sukirno (2011:331) pertumbuhan ekonomi diartikan 

sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat 

bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi 

pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu 

perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan 

suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. 

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-

faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan 

menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin 

berkembang. 

Menurut Iskandar Putong (2013:411) Pertumbuhan ekonomi 

diartikan sebagai kenaikan PDB (Produk Domestik Bruto) atau PNB 
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(Produk Nasional Bruto) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih 

besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah 

terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem 

kelembagaan.  

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi  

Menurut Sukirno (2011: 335), ada beberapa teori pertumbuhan 

ekonomi pemerintah menurut para ahli ekonom antara lain sebagai 

berikut: 

a. Teori Sollow Swan Ekonom yang menjadi perintis dalam 

mengembangkan teori Neo Klasik adalah Robert Sollow dan Trevor 

Swan yang berkembang sejak tahun 1950-an. Menurut teori ini, 

pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan penyediaan 

faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja,akumulasi modal) 

dan tingkat kemajuan teknologi. Menurut teori ini sampai dimana 

perekonomian akan berkembang tergantung pada pertumbuhan 

penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.  

b. Teori Harrod-Domar Teori Harrod-Domar merupakan perluasan 

dari analisis keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional 

dan masalah tenaga kerja. Teori ini berusaha menunjukkan syarat 

yang dibutuhkan agar perekonomian dapat tumbuh dan 

berkembang secara mantap (steady growth). Teori Harrod-Domar 

ini mempunyai beberapa asumsi yaitu sebagai berikut 

1) Perekonomian dalam pengerjaan penuh (full employment) dan 

barang-barang modal yang ada dalam masyarakat digunakan 

secara penuh. 
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2) Perekonomian terdiri atas dua sektor, yaitu rumah tangga dan 

sektor perusahaan. 

3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan 

besarnya pendapatan nasiona, berarti fungsi tabungan dimulai 

dari titik nol. 

4) Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save 

= MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara 

modaloutput (capital output ratio = COR) dan rasio antara 

pertambahan modal-output (incremental capital-output ratio = 

ICOR) Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat 

menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan 

nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal 

(gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun 

demikian, uuntuk menumbuhkan perekonomian tersebut 

diperlukan invesatsi-investasi baru sebagai tambahan stok 

modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis 

secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output 

total (Y), misalnya jika Rp 3,00 modal diperlukan untuk 

mengahsilkan (kenaikkan) output total sebesar Rp 1,00 maka 

setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) 

akan mengakibatkan kenaikn output total sesuai dengan rasio 

modaloutput tersebut. Hubungan tersebut yang telah kita 

kenal dengan istilah rasio modal-output (COR), yaitu 3 

berbanding. 
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c. Proses pertumbuhan ekonomi 

Proses pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh dua factor yaitu 

factor ekonomi dan factor nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu 

negara tergantung pada sumber alamnya, akumulasi modal, 

pertumbuhan penduduk, dan sebagainya merupakan factor ekonomi. 

Sedangkan factor nonekonomi meliputi Lembaga social, sumber daya 

manusia, dan politik. 

a. Faktor Ekonomi 

1) Sumber alam Menurut Lewis (dalam jhingan,1992:86) bahwa 

nilai suatu sumber alam tergantung pada kegunannya, dan 

kegunannya senantiasa berubah sepanjang waktu karena 

perubahan dalam teknik atau penemuan baru. 

2) Akumulasi modal berarti persediaan faktor produksi yang 

secara fisik dapat memproduksi apabila stok modal naik dalam 

batas waktu tertentu, maka hal ini tersebut akumulasi modal. 

Akumulasi modal akan terjadi jika ada proporsi tertentu dari 

pendapatan sekarng yang ditabung yang kemudian 

diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang 

akan datang termasuk semua investasi baru yang berwujud 

tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia 

(human resources). Dalam arti ini pembentukan modal 

merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang 

dapat menaikan stok modal, output nasional dan pendapatan 

nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama 

menuju pembangunan ekonomi. 



12 
 

 

3) Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan 

kenaikan jumlah angkatan kerja (labor force) secara tradisional 

telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam 

merangsangpertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak 

angkatan kerjaberarti semakin produktif tenaga kerja, 

sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan 

potensi pasar domestik. 

4) Organisasi merupakan bagin penting dari proses pertumbuhan 

organisasiberkaitan dengan penggunan faktor produksi di 

dalam kegiatan ekonomi organisasi bersifat melengkapi 

(komplomen) modal, buruh dan membentuk meningkatkan 

produktifitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi moderen, para        

wiraswatawan tampil sebagai organisator dan pengambilan 

resiko diantara ketidakpastian wirastawan bukanlah manusia 

dengan kemampuan biasa ia memiliki kemampuan khusus 

untuk bekerja dibandingkan dengan orang lain. 

b. Faktor Nonekonomi 

1) Faktor sosial dan budaya juga sangat mempengarruhi 

pertumbuhan ekonomi pendidikan dan kebudayaan barat 

membawa ke arah penalaran (reasoning) skeptimisme. 

Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan, pandangan, 

harapan, struktur, dan nilai sosial. 

2) Faktor manusia sumber daya manusia merupakan faktor 

terpenting dalam pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata 
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tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih 

menekankan pada efesiensi mereka. 

3) Faktor politik dan administatif faktor politik dan adminstrative 

juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik 

dan administrasi yang lemah merupakan penghambatan 

pembangunan ekonomi negara berkembang. Administrasi yang 

efisien, dan tidak dikorup sangat penting dalam pembangunan 

ekonomi. 

2. Tenaga Kerja     

a. Pengertian Tenaga Kerja 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat. 

Menurut DR Payaman Siamanjuntak dalam bukunya “Pengantar 

Ekonomi Sumber Daya Manusia” tenaga kerja adalah penduduk yang 

sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang 

melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah 

tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja 

menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur. 

b. Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 

1) Permintaan tenaga kerja 

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan 

(Derived demand) artinya jika permintaan terhadap suatu barang 
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meningkat maka pengusaha akan menambah tenaga kerja untuk 

produksinya. Tenaga kerja yang diminta karena adanya perubahan 

ekonomi sehingga permintaan pun terus berubah. Pemakaian tenaga 

kerja juga tergantung pada perusahaan atau industri yang 

bersangkutan, jika perusahaan cenderung padat karya maka 

pemakaian atau penggunaan tenaga kerja meningkat namun jika 

perusahaan cenderung padat modal penggunaan tenaga kerja relatif 

kecil karena adanya pemakaian mesin sebagai salah satu faktor 

produksi. Biasanya perusahaan atau industri yang menghendaki 

keuntungan yang maksimal dapat memilih jumlah terbaik untuk tenaga 

kerja akan memunculkan kesempatan kerja yang tinggi dan ini berarti 

tidak akan lagi terjadi penduduk yang tidak bekerja (Sumarsono, 

2009). 

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah 

maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli 

untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu 

tertentu (Sudarsono, 1990). Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, 

permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan 

jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. 

Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah 

tenaga kerja yang diperkerjakan seorang pengusaha pada setiap 

kemungKinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. 

2) Penawaran tenaga kerja 

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang 

dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap 
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kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran 

tenaga kerja dipengaruhi oleh keputusan seseorang apakah dia 

mau bekerja atau tidak. Keputusan ini tergantung pula pada 

tingkah laku seseorang untuk menggunakan waktunya, apakah 

digunakan untuk kegiatan lain yang sifatnya lebih santai 

(konsumtif), atau kombinasi keduanya. Apabila dikaitkan dengan 

tingkat upah, maka keputusan untuk bekerja seseorang akan 

dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya penghasilan seseorang. 

Apabila penghasilan tenaga kerja relatif sudah cukup tinggi, maka 

tenaga kerja tersebut cenderung untuk mengurang waktu yang 

dialokasikan untuk bekerja. Hal tersebut menyebabkan bentuk dari 

kurva penawaran membelok ke kiri yang dikenal dengan backward 

bending supply curve (Sonny Sumarsono, 2003). 

Dalam perekonomian yang lebih luas, semakin tingginya 

tingkat upah akan mendorong semakin banyak orang untuk masuk 

ke pasar tenaga kerja. Orang-orang yang tadinya tidak mau 

bekerja pada tingkat upah yang rendah akan bersedia untuk 

bekerja dan ikut mencari pekerjaan pada tingkat upah yang lebih 

tinggi (Mahendra, 2014). 

c. Hubungan Antara Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi  

Todaro (2000) menyebutkan bahwa 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 
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domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih 

dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat 

benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari 

pembangunan ekonominya. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh 

positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada 

kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan 

secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. 

 Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi 

modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan 

manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang 

pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan 

sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis (1954) 

dalam Todaro (2004) angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil 

dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor 

modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Keadaan demikian, 

penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. 

Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) 

bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

adalah tenaga kerja. 

3. Tingkat Pendidikan 

 Modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang 

diperoleh melalui pendidikan, mulai dari program untuk anak-anak sampai 

dengan pelatihan dalam pekerjaan (on the job training) untuk para pekerja 
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dewasa (Mankiw, 2003). Meningkatkan level modal manusia dibutuhkan 

investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar. 

a. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi  

Sadono Sukirno (2004) menjelaskan bahwa pendidikan 

merupakan satu investasi yang sangat berguna untuk pembangunan 

ekonomi. Di satu pihak untuk memperoleh pendidikan diperlukan waktu 

dan uang. Pada masa selanjutnya setelah pendidikan diperoleh, 

masyarakat dan individu akan memperoleh manfaat. Individu yang 

memperoleh pendidikan tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan tidak berpendidikan. Semakin tinggi 

pendidikan, semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh.  

Peningkatan dalam pendidikan memberi beberapa manfaat dalam 

mempercepat pertumbuhan ekonomi yaitu manajemen perusahaan-

perusahaan modern yang dikembangkan semakin efisien, penggunaan 

teknologi modern dalam kegiatan ekonomi dapat lebih cepat berkembang, 

pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan daya pemikiran masyarakat. 

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan 

pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia 

(human capital) dalam rangka mendorong dan meningkatkan 

produktivitas, dimana pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya 

merupakan motor penggerak pertumbuhan. Modal manusia dalam 

terminologi ekonomi digunakan untuk bidang pendidikan dan berbagai 

kapasitas manusia lainnya, yang ketika bertambah dapat meningkatkan 

produktivitas. Pendidikan memainkan kunci dalam kemajuan 

perekonomian di suatu negara. Pendidikan merupakan alat untuk 
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mengadopsi teknologi modern, sehingga dapat meningkatkan kapasitas 

produksi dalam perekonomian. Pendidikan juga dapat dilihat sebagai 

komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input 

bagi fungsi produksi agregrat (Todaro,2002).  

Samuelson dan Nordhaus (2001) menyebutkan bahwa input 

tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak 

ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, 

pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting 

dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang mampu membeli 

berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja 

terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang 

modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf dan disiplin serta 

kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas 

tenaga kerja.  

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi 

pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang 

memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam 

pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan dalam 

kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan 

ekonomi. 2.1.7 Pengeluaran Pemerintah Pendapatan daerah yang 

diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan 

tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja 

daerah. Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 

belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 
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pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

 Berdasarkan struktur anggaran daerah, elemen-elemen yang 

termasuk dalam belanja daerah terdiri dari :  

a. Belanja Aparatur Bagian belanja yang berupa : belanja adminitrasi 

umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja 

modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk 

membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak 

secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).  

b. Belanja Pelayanan Publik Bagian belanja yang berupa : belanja 

adminitrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja 

modal/pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk 

membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara 

langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). 

c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan Belanja bagi hasil dan 

bantuan keuangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu jenis 

belanja yaitu hibah, subsidi, bantuan sosial, dan transfer.  

d. Belanja tidak terduga Pengeluaran yang disediakan untuk :  

1)  Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian 

yang dapat membahayakan daerah. 

2)  Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan 

dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang 

bersangkutan.  
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3) Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau 

penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan 

penerimanaan. 

Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No 13 tahun 2006 

Tentang Pengolahan Keuangan Daerah dikelompokan ke dalam belanja 

langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja langsung, 

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai, belanja bunga, 

belanja sudsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, 

belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja 

langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai, belanja barang 

dan jasa, dan belanja modal.  

4. Pengeluaran Pemerinah  

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari 

kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya 

perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN 

untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Pengeluaran pemerintah 

berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan 

sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta. Dikatakan 

pula bahwa pengeluaran pemerintah yang dinyatakan dalam belanja 

pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam 

proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, 

peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan 
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yang terbelakang. Tidak dapat dipungkiri bahwa campur tangan pemerintah 

dalam perekonomian sangat membantu, terutama stelah terjadi krisis ekonomi 

tahun 1997. 

Pemerintah menetapkan kebijakan pokok mengenai arah perekonomian 

melalui perencanaan, kebijakan pemerintah dan pengaturan. Pemerintah 

harus melakukan pengeluaran untuk melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan. Pengeluaran pemerintah 

mencerminkan kebijakan pemerintah apabila pemerintah telah menetapkan 

suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah 

mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk 

meleksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah 

terdiri dari pendekatan teori makro. 

Adapun jenis-jenis pengeluaran pemerintah Pada dasarnya 

pengeluaran pemerintah terdiri dari dua yaitu pengeluaran rutin dan 

pengeluaran pembangunan yang dimaksud dengan pengeluaran rutin adalah 

pengeluaran yang sifatnya terus menerus yang dialokasikan untuk membiayai 

para pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang subsidi dan lainnya, 

sedangkan pengeluaran pembangunan adalah penegeluaran yang dikaitkan 

dengan kegiatan yang sifatnya tidak tetap dan tergantung kebutuhan seperti 

pengeluaran pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan. 

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 

2002 pengeluaran daerah terdiri dari dua jenis yaitu pengeluaran belanja 

aparatur daerah dan belanja publik. Belanja aparatur daerah terdiri dari 

belanja administrasi umum, belanja opersai dan pemeliharaan dimana dalam 

belanja opersasi ini terbagi lagi mennjadi beberapa bagian yaitu belanja 
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pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja 

pemeliharaan, dan belanja modal. Sedangkan yang kedua yaitu pengeluaran 

belanja publik. Sesuai dengan undang-undang no 17 tahun 2003 tentang 

keuangan Negara, dengan format belanja yang baru, anggaran belanja terdiri 

dari : 

a. Belanja pegawai merupakan kompensasi, baik dalam bentuk uang 

maupun barang yang diberikan kepada aparatur negara sebagai suatu 

imbalan atas kinerja pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan 

yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

b. Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian 

barang dan jasa yang habis digunakan untuk memproduksi barang yang 

dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja modal digunakan 

untuk kegiatan investasi pemerintah melalui penyediaan sarana dan 

prasarana pembangunan dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, 

banguanan, serta belanja modal fisik lainnya. 

c. Pembayaran bunga utang, terdiri dari peminjaman multirateral, bilateral, 

fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman lainnya. 

d. Subsidi dialokasikan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas 

harga, dan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan usaha 

kecil menengah untuk memenuhi sebagian kebutuhannya, serta 

membantu BUMN melakukan tugas pelayanan umum. 

e. Belanja hibah merupakan transfer yang sifatnya tidak wajib kepada 

Negara atau organisasi. 

f. Bantuan sosial, berupa bentuk cadangan untuk penanggulangan bencana 

alam 
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g. Belanja lain-lain. Pemanfaatan belanja lain-lain adalah untuk menampung 

belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam jenis-jenis 

balanja diatas. 

Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan 

Ekonomi Dumairy (1996) menyebutkan bahwa pemerintah melakukan 

banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. 

Pengeluaran-pengeluaran itu bukan saja untuk menjalankan roda 

pemerintah sehari-hari, akan tetapi juga membiayai kegiatan 

perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam 

arti pemerintah harus menggerakan dan merangsang kegiatan ekonomi 

secara umum. Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha 

menghindari dan memperbaiki kegagalan pasar demi tercapainya 

efisiensi. Pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui 

program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau 

golongan masyarakat tertentu. Pemerintah harus menggunakan 

perangkat perpajakan, pembelanjaan dan peraturan moneter untuk 

menggapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi laju inflasi 

dan pengangguran serta memacu pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan.  

Pada abad ke 19 Wagner mengemukakan, ada lima hal yang 

menyebabkan pengeluaran selalu meningkat. Kelima penyebab dimaksud 

adalah tuntunan peningkatan pertahanan dan keamanan, kenaikan 

tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi 

pertumbuahan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefesienan 

birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah.  
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Peacock dan Wiseman (1961) dalam Guritno Mangkoesobroto (1999) 

mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan 

pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak 

untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan 

untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. 

Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki 

batas toleransi pembayaran pajak. 

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang 

semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya 

GNP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, 

begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat 

adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk 

memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak 

sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak 

dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi 

berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu 

adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada 

aktivitas pemerintah. 

 
B. Tinjauan Empiris 

Berdasarkan landasan teori dan kajian terhadap penelitian terdahulu, 

maka disusun suatu kerangka pemikiran teori mengenai penelitian yang 

akan dilakukan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang menajdi 

bahan pertimbangan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 
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Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 
(Tahun) 

       Judul Teknik Analisis     Hasil 

1.  Aisah Binti 
Usman (2015) 

Pengaruh 

Tenaga Kerja, 

Tingkat 

Pendidikan Dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Kota Makassar 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

1. Tenaga kerja, tingkat 

pendidikan dan 

pengeluaran pemerintah 

berpengaruh secara 

simultan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

Kota Makassar. Hal ini 

dibuktikan dari hasil 

analisis F hitung lebih 

besar daripada F tabel 

( 93,880 > 4,757 ) dengan 

taraf signifikansi 0,05.       

2. Variabel yang paling 

dominan pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Kota Makassar 

adalah tingkat pendidikan 

karena nilai koefisien 

regresinya lebih besar yaitu 

0,734 dibandingkan 

dengan nilai koefisien 

regresi variabel 

independent lainnya. 

2.  Nurul Fitriani 
(2017) 

Pengaruh 

Tenaga Kerja 

Dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Provinsi Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta 

Tahun 2007-

2015 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

kuantitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) 

Tenaga Kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan 

probabilitas sebesar 

0,0644, 2) Pengeluaran 

Pemerintah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan 

probabilitas 0,0001. 3) 

Secara simultan Tenga 

Kerja dan Pengeluaran 

Pemerintah berpengaruh 
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terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi dengan 

probalilitas sebesar 

0,000000. 4) Niai Adjusted 

R-squared dalam penelitian 

ini adalah 0,517457 berarti 

nilai kontribusi seluruh 

variabel independen dalam 

menjelaskan variabel 

dependen sebesar 51,74%. 

3.  Sri Hardiyanti 
(2020) 

Pengaruh 
Investasi, 
Tenaga Kerja, 
dan 
Pengeluaran 
Pemerintah  
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi di 
Kabupaten 
Gowa 
 

Analisis Regresi 
Linier Berganda 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1)  
investasi berpengaruh 
signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di  
Kabupaten Gowa, (2)  
tenaga kerja berpengaruh 
signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi  di  
Kabupaten  Gowa,  (3)  
pengeluaran pemerintah 
berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Kabupaten 

Gowa. 
 

4.  Irma Mar’atus, 

Syaparuddin, 

dan Nurhayani 

(2017) 

Analisis 

investasi sektor 

Industri 

Manufaktur, 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Dan 

Penyerapan 

Tenaga Kerja Di 

Indonesia 

 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Investasi mempunyai 

pengaruh yang sigbifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang 

dipengaruhi oleh suku 

bunga dan nilai tukar 

5. Harnita  
(2019) 

Pengaruh 

Tenaga Kerja 

Dan 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Analisis Regresi 

Linier Berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel pengeluaran 

pemerintah berpengaruh 

signifikan terhadap 
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Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Provinsi 

Sulawesi 

Selatan 

pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan 

dengan nilai koefisien 

sebesar 1,585 dan 

signifikan sebesar 0,022 < 

0,05 sedangkan variabel 

tenaga kerja tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi dengan nilai 

koefisien sebesar -4,317 

dan signifikan sebesar 

0,253 > 0,05. 

 

C. Kerangka Konsep 

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Sulawesi Selatan diperlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi daerah antara lain faktor tenaga kerja. Pertumbuhan 

tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu 

pertumbuhan ekonomi, jadi meningkatnya tenaga kerja akan mendorong 

terjadinya peningkatan produktivitas dan akan memacu pertumbuhan 

ekonomi.  

Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk 

kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern 

dan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta 

pembangunan yang berkelanjutan. Di samping itu peranan pemerintah baik 

langsung maupun tidak langsung akan menaikan total output, menurut Lin 

(2015 : 209) mengatakan ada sesuatu yang penting yang sejalan dengan 

peran pemerintah dimana pemerintah dapat menaikan pertumbuhan ekonomi. 
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Gambar 2.1 
Bagan Kerangka Konsep  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis meruapakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian yang digunakan dalam bentuk kalimat pernyataan.  

Berdasarkan urian permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran 

tersebut, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Diduga bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Diduga bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah yang dominan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pertumbuhan Ekonomi 

      (Y) 

Tenaga Kerja 

    (X1) 

Tingkat Pendidikan 

(X2) 

Pengeluaran 

Pemerintah 

(X3) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013: 13), metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan 

secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penilitian ini yaitu 

pendektan Deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan 

menggambarkan atau melakukan deskrpsi angka-angka yang telah diolah 

sesual standardisasi tertentu. Adapun pengertian deskriptif menurut 

Sugiyono (2012: 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau 

sampel yang telah terkumpul sebagimana adanya, tanpa melakukun analisis 

dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini di lakukan Provinsi Sulawesi Selatan dan 

pengambilan data di BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sulawesi 

Selatan JL. Prof. Abdurahman Basalamah No.1, Karampuang, 
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Kecamatan Panakkukang, Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan 

90231. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu  bulan Juni - Juli tahun 2021 

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Penelitian  

a. Variabel Independen (Variabel Bebas)                                    

Variabel independent merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. 

Variabel dalam peneltian ini adalah : 

1) Tenaga Kerja (X1)  

Tenaga kerja yang dimaksud adalah jumlah tenaga kerja yang 

bekerja di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020 (jiwa). 

2) Tingkat pendidikan (X2)  

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah data tingkat pendidikan 

di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. 

3) Pengeluaran Pemerintah (X3) 

Pengeluaran pemerintah yang dimaksud adalah data pengeluaran 

pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020 (milyar 

rupiah). 

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat)  

Variabel dependen merupakan variabel yang di pengaruhi atau akibat, 

karena adanya variabel bebas. Variabel Dependen dalam penelitian 

ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (Y). Pertumbuhan ekonomi dapat 

dilihat dan diukur dengan memandingkan komponen yang dapat 
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mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode 

sebelumnya.  

Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut : 

PDRBrt – PDRBrt-1 

R =    x 100% 

     PDRBrt- 

Dimana : 

R           = Laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen. 

PDBrt     = Produk Domestik Bruto pada tahun tertentu. 

PDBrt-1  = Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya.  

 

D. Populasi dan Sampel  

1) Populasi  

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah data tenaga kerja, tingkat 

Pendidikan, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan.  

2.  Sampel  

Menurut Arikunto (2006: 131), Sampel adalah sebagian atau 

sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang di lakukan 

sebagian dari populasi maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut 

adalah penelitian sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 
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sampel lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 di Provinsi 

Sulawesi Selatan.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 

beberapa diantaranya dokumtasi dan studi pustaka. Berikut ini adalah 

uraian dari beberapa teknik pengumpula data dalam penelitian ini, 

sebagai berikut : 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara 

yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, 

arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta 

keterangan yang dapat mendukung penelitian.  

Data dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk data yang telah 

dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia dan 

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.  

2. Studi Pustaka  

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diambil dari 

buku-buku ilmiah, literatur dan sumber lainnya yang memilki keterkaitan 

dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan 

beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai 

landasan teori sebagai pendukung teoritas dalam permasalahan yang 

peneliti angkat.  

Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

akan digunakan sebagai landasan perbandingan anatara teori dan 

prakteknya dilapangan. Data sekunder melalui metode dalam penelitian 
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ini diperoleh dari berbagai journal ilmiah dan skripsi dari penelitian 

terdahulu, dan searching dari berbagai situs web yang relevan dengan 

penelitian ini 

F. Teknik Analisis Data  

1.   Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi liner 

berganda dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh 

kuantitatif tenaga kerja,total output, biaya input (variabel X) terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan (variabel Y). 

 Rumus persamaannya sebagai berikut : 

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + e 

Dimana : 

Y  = Pertumbuhan ekonomi  

α  = Nilai konstanta  

b1, b2, b3 = Koefisien variabel 

X3  = Variabel pengeluaran pemerintah 

X2  = Variabel tingkat pendidikan 

X1  = Variabel tenaga kerja 

e  = Faktor eror  

2.    Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas  

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data 

atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal 
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ataukah tidak. Nilai residual berdistribusi normal merupakan suatu 

kurva berbentuk loceng (bell-shaped curve) yang kedua sisinya 

melebar sampai tidak terhingga. Distribusi data tidak normal, 

karena terdapat nilai ekstrem dalam data yang diambil.  

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu 

adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model 

regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 

adalah tidak adanya multikolinearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi merupakan salah satu uji asumsi klasik 

dalam analisis regresi linear berganda. Uji autokorelasi adalah 

untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t 

dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah 

bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada 

korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam 

sebuah model  regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

3. Uji Statistik 

a. Koefisien Determinasi (R²)  
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Koefisien determiminasi R² merupakan ukuran ikhtisar yang 

mengatakan seberapa baik garis regresi sampai dengan 

mencocokkan data. Nilai R² berkisar antara nol sampai satu (0 < 

R² < 1). Semakin besar nilai R² maka semakin besar variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel 

independen. Koefesien determinasi yaitu untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi variabel independen (tenaga kerja, total 

output, dan biaya input) terhadap variabel dependen 

(pertumbuhan ekonomi). 

b. Uji Simultan ( Uji F ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel 

dependen. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji distribusi F.  

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak 

c. Uji parsial ( uji t ) 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi di setiap 

variabel independen. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah 

variabel independen yang terdapat dalam suatu persamaan 

secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen 

(Algifari, 2000). 

Jika probabilitas > 0.05 maka Ho diterima 

Jika probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Letak Geografis 

Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota 

Makassar memiliki posisi yang sangat strategis, karena terletak di tengah-

tengah Kepulauan Indonesia. Tentunya dilihat secara ekonomis daerah ini 

memiliki keunggulan komparatif, dimana Selat Makassar telah menjadi 

salah satu jalur pelayaran internasional, disamping itu Kota Makassar 

telah pula ditetapkan sebagai pintu gerbang   Kawasan Timur  Indonesia 

(KTI). 

Selain memiliki keunggulan dari letak geografis tersebut, Sulawesi 

Selatan juga memiliki keunggulan lain dilihat dari sisi etnik budaya, 

dimana masyarakat Sulawesi Selatan yang terdiri dari berbagai etnik 

budaya memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan 

budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara 

pandang global. Nilai tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu/koridor 

dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat. Setidaknya ada tiga etnis besar 

yang mewarnai nilai-nilai luhur tersebut, yaitu etnis bugis, makassar, dan 

toraja, serta etnis mandar. 

2. Luas dan Batas Wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0˚ 12’ sampai dengan 8˚ 

Lintang Selatan dan 116˚48’ sampai dengan 122˚36’ Bujur Timur, di 
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sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, Sebelah 

Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebelah Timur 

berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar terletak 

pada bagian Selatan pada Tabel 4.1 Pulau Sulawesi memiliki luas 

wilayah kurang lebih 45.764,53 km2, diantara 24 kabupaten/ kota yang 

terdapat di wilayah  Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara 

merupakan  kabupaten  yang  memiliki  luas  wilayah  terbesar  yakni  

sekitar 7 502,68 km2 atau  16,39 persen dari luas wilayah Sulawesi 

Selatan sementara itu luas wilayah terkecil adalah Kota Parepare 

dengan luas sekitar 99,33  km2 atau kurang lebih 0,22 persen dari 

seluruh wilayah Sulawesi Selatan. 

Diantara kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Toraja Utara      

merupakan daerah otonom baru di daerah ini, yang merupakan     

pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten   ini   memiliki   luas 

wilayah kurang lebih 1.151,47 km2   atau 2,52 persen dari luas wilayah 

Sulawesi Selatan. 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2021 

Wilayah Sulawesi 
Selatan 

Luas Wilayah 
(km2) 

Persentase (%) 

Kepulauan Selayar 1,199.91 2.60 

Bulukumba 1,170.10 2.54 

Bantaeng 397.06 0.86 

Jeneponto 837.99 1.82 

Takalar 620.26 1.35 

Gowa 1,802.08 3.91 
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Sinjai 924.15 2.01 

Maros 1,538.44 3.34 

Pangkajene dan 
Kepulauan 814.95 1.77 

Barru 1,192.39 2.59 

Bone 4,593.38 9.97 

Soppeng 1,337.99 2.90 

Wajo 2,394.15 5.20 

Sindereng 
Rappang 2,081.01 4.52 

Pinrang 1,892.42 4.11 

Enrekang 1,821.41 3.95 

Luwu 2,940.51 6.38 

Tana Toraja 2,149.67 4.66 

Luwu Utara 7,365.51 15.98 

Luwu Timur 7,315.77 15.87 

Toraja Utara 1,169.95 2.54 

Makassar 181.35 0.39 

Parepare 88.92 0.19 

Palopo 254.57 0.55 

Sulawesi Selatan 46,083.94 100.00 

  Sumber : BPS Sulawesi Selatan, Tahun 2022 

 
3. Keadaan Penduduk 

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi 

dalam membangun suatu perekonomian suatu daerah atau negara. 

Penulis menyertakan tabel jumlah penduduk menurut kabupaten/ kota 

tahun 2021. 
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Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2021 
 

Wilayah Sulawesi 
Selatan 

Jenis Kelamin (Jiwa) Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

Kepulauan Selayar 62587 67602 130189 

Bulukumba 194029 216421 410450 

Bantaeng 88487 94861 183348 

Jeneponto 171987 183671 355658 

Takalar 137885 148934 286819 

Gowa 355447 367277 722724 

Sinjai 115149 122953 238102 

Maros 165872 173389 339261 

Pangkajene dan 
Kepulauan 

156325 167282 323607 

Barru 82199 89008 171207 

Bone 354488 388298 742786 

Soppeng 106420 119695 226115 

Wajo 188023 205343 393366 

Sindereng Rappang 141543 148188 289731 

Pinrang 177962 188888 366850 

Enrekang 100435 99620 200055 

Luwu 172240 178124 350364 

Tana Toraja 116032 112945 228977 

Luwu Utara 151869 150837 302706 

Luwu Timur 141829 133836 275665 

Toraja Utara 113304 112280 225584 

Makassar 717316 732382 1449698 

Parepare 68087 70677 138764 
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Palopo 82285 86527 168812 

Sulawesi Selatan 4161800 4359038 8520838 

       Sumber : BPS Sulawesi Selatan, Tahun 2022 

Tabel 4.2 menunjukkan jumlah penduduk tertinggi terdapat pada 

Kota Makassar yaitu sebanyak 1449698 jiwa dengan penduduk laki-laki 

717316,00 jiwa dan penduduk perempuan 732382,00 jiwa. Lalu jumlah 

penduduk terendah adalah kabupaten kepulauan selayar sebanyak 

130189,00 jiwa dengan penduduk laki-laki 62587,00 jiwa dan perempuan 

sebanyak 67602 jiwa. 

B.   Hasil Penelitian ( Penyajian Data ) 

1.  Deskripsi Variabel 

Berdasarkan data yang diperoleh, dengan ini peneliti dapat 

menerangkan variabel-variabel yang termasuk dalam penelitian ini. 

Diantaranya variabel independen yaitu sarana dan prasana produksi. 

Sementaa Variabel dependen yaitu Komoditi pertanian Kabupaten Gowa. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dalam bentuk 

Time series yaitu data yang merupakan jenis data yang dikumpulkan 

menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu yaitu dari tahun 

2015-2019. Data yang disajikan merupakan data variabel yang akan 

diolah menggunakan perangkat lunak Komputer SPSS 25 yaitu program 

aplikasi yang digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. SPSS 

25 dalam menguji dan menganalisis data penelitian dengan metode 

analisis regresi linear berganda. Penyajian data bertujuan untuk 

menggambarkan pengaruh Tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan 

pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi 
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Sulawesi Selatan. 

a. Tenaga Kerja  

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. 

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa 

tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Tabel 4.3 
Data Tenaga Kerja Tahun 2016-2020  

di Provinsi Sulawesi Selatan 

     Sumber : Survei Angkatan kerja Nasional, BPS Sulsel, Tahun 2022 

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa hingga tahun 2020 di Provinsi 

Sulawesi Selatan, jumlah penduduk bekerja sebanyak 4.276.437 orang 

bertambah sebanyak 21.063 orang dengan persentase kerja 22.30%. 

Kelompok umur yang men-dominasi bekerja ada pada kelompok 40-44 

tahun. Dalam setahun terakhir, pengangguran meningkat sebanyak 

73.038 orang, sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

yang meningkat sebesar 1,69 persen poin menjadi 6,31 persen pada 

Agustus 2020. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 

4.006.620 orang, berkurang 51.975 orang sejak Agustus 2019. Jumlah 

pekerja yang terserap di sektor pertanian sebanyak 1.593.816 orang atau 

Tahun Tenaga kerja Persentase(%) 

2016 3.694.712 19.26% 

2017 3.598.663 18.76% 

2018 3.774.924 19.68% 

2019 3.830.096 19.97% 

2020 4.276.437 22.30% 

Total 19.174.832 100% 
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sebesar 39,78 persen dari total pekerja, sedangkan sektor perdagangan 

menyerap tenaga kerja sebanyak 715.327 orang (17,85 persen). 

Sebanyak 2.573.172 (64,22 persen) penduduk bekerja di sektor informal. 

Selama setahun terakhir (Agustus 2019-Agustus 2020), pekerja informal 

meningkat sebesar 3,68 persen poin. Terdapat 801.276 orang yang 

terdampak Covid-19 atau 11,88 persen. Terdiri dari pengangguran karena 

Covid-19 (61.148 orang), BAK karena Covid-19 (21.289 orang), 

sementara tidak bekerja karena Covid-19 (61.309 orang), dan penduduk 

bekerjan yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 

(657.530 orang). 

b. Tingkat Pendidikan  

Modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang 

diperoleh melalui pendidikan, mulai dari program untuk anak-anak sampai 

dengan pelatihan dalam pekerjaan (on the job training) untuk para 

pekerja dewasa (Mankiw, 2003). Meningkatkan level modal manusia 

dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar. 

Gambaran tentang pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan dapat 

diukur dengan beberapa indikator pendidikan. Ada empat indikator utama 

yang sering digunakan. Pertama, Angka Partisipasi Sekolah bagi 

penduduk usia sekolah 7-18 tahun (SD hingga SLTA), sebagaimana 

harapan pemerintah bahwa penduduk usia tersebut adalah penduduk 

yang dijadikan sasaran utama pembangunan bidang pendidikan. Kedua, 

Angka Buta Huruf (ketidak mampuan baca tulis penduduk) penduduk usia 

15 tahun atau lebih, diharapkan pada kelompok umur tersebut penduduk 

sudah dapat membaca dan menulis. Ketiga, Angka Anak Putus Sekolah 
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dengan mencoba melihat gambaran anak yang berada pada kelompok 

usia pendidikan 7-18 tahun tetapi kondisi mereka dalam keadaan tidak 

aktif bersekolah. Dan keempat, Angka Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan berupa persentase penduduk yang minimal tamat SLTA, 

diharapkan dengan lulus SLTA penduduk sudah memiliki kualitas yang 

cukup memadai untuk bersaing dipasar kerja.  

                 Tabel 4.4 
Persentase Tingkat Penyelesaian Pendidikan menurut Jenjang 

Pendidikan Tahun 2016-2020 Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tahun 

Jenjang Pendidikan 

Rata-tara 

SD/sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat 

2016 93,79 82,46 59,56 78,60 

2017 94,53 83,01 63,82 80,45 

2018 94,05 83,32 56,86 78,07 

2019 95,18 83,74 60,97 79,96 

2020 96,13 85,05 66,22 82,46 

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, Tahun 2022 

Berdasarkan uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 

2018 Rata-rata Tingkat pengelesaian Pendidikan hanya 78,07%, dimana 

angka tersebut merupakan yang terendah dalam periode 2016-2020. 

Berdasarkan data statistik pendidikan Sulawesi Selatan 2018, ada 0,46% 

penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah, jika dilihat 

berdasarkan gender, penduduk usia 7.18 tahun yang tergolong dalam 

kategori tidak sekolah selalu lebih tinggi pada kelompok laki-laki 

dibandingkan perempuan.  
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 Jika Dilihat dari sebaran wilayahnya, tergambar bahwa 

persentase penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah daerah 

pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Didaerah 

pedesaan persentase penduduk yang tidak pernah/belum sekolah dan 

tidak bersekolah lagi tercatat sebesar 9,80 persen, lebih tinggi 

dibandingkan perkotaan yang mencapai 8,42 persen. Tingginya 

penduduk yang tidak bersekolah di daerah pedesaan dimungkinkan oleh 

program-program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah lebih 

menunjukkan hasil di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Selain 

itu penduduk yang mengenyam pendidikan SMA/sederajat keatas 

sebesar 35,31% dimana gender perempuan yang lebih dominan.  

Kemudian pada tahun 2020 tercatat ada 82.46% rata-rata 

penduduk yang mennyelesaikan pendidikannya. Dimana APS Angka 

Partisipasi Sekolah) usia 7-12 tahun sebesar 99,25%, 13-15 tahun 

sebesar 93,34%, dan 16-18 sebesar 70,89%. Kemudian APM (Angka 

Partisipasi Murni) pendidikan Sulawesi Selatan pada tahun 2020 

tergolong cukup baik, dimana APM jenjang SD tercatat sebesar 97,98%, 

SMP 76,17%, dan SMA 60,32%.  

Penduduk yang mengenyam pendidikan SMA/sederajat keatas 

sebesar 41,02% dimana gender laki-laki yang lebih dominan, berdeda 

halnya pada tahun 2018, kali ini gender laki-laki lebih dominan 

menamatkan sekolah SMA/sederajat. Selanjutnya, persentase penduduk 

perempuan yang belum memiliki ijazah pun masih lebih tinggi dibanding 

penduduk laki-laki, yakni sebanyak 19,13 persen. Hal tersebut 

menunjukkan kesenjangan gender di bidang pendidikan masih terjadi. 
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Anak perempuan yang putus sekolah rentan mengalami perkawinan anak 

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. Harapannya, pada 

2025 kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan 

meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan, 

termasuk pendidikan. 

c. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian 

dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur 

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan 

dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam 

dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. 

Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan 

masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat 

dipenuhi oleh pihak swasta. 

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri No.29 

Tahun 2002 Pengeluaran daerah terdiri dari 2 jenis yaitu pengeluaran 

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sedang format lama 

terdiri dari pengeluaaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 

Pengeluaran rutin diantaranya adalah belanja pegawai, belanja barang, 

biaya pemeliharaan. Sedangkan pengeluaran pembangunan diantaranya 

adalah pengeluaran untuk sektor industri, transportasi, tenaga kerja, dsb. 
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Tabel 4.5 
Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020 

(Dalam Jutaan Rp) 

 

Tahun  

Pengeluaran Pemerintah 

Belanja Tidak 

Langsung  

Belanja                

Langsung  

Pembiayaan 

Daerah 

Total Belanja 

Daerah 

2016 15,542,923,020 16,057,597,294 2,576,961,816 34,177,482,130 

2017 14,103,897,954 17,029,069,579 1,607,437,893 33,151,099,450 

2018 16.241.291.388 16.096.383.266 1.348.742.307 33,686,416,961 

2019 16.914.518.141 16.556.538.890 391.911.079 33,862,968,110 

2020 18.584.770.850 17.266.826.711 240.528.964 36,092,126,525 

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, Tahun 2022 

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa proporsi  pengeluaran pemerintah 

melalui belanja tidak langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 

18.584.770.850 atau 51,49 % dari total belanja daerah. Jika dilihat dari 

proporsi belanja daerah Propinsi Sulawesi Selatan melalui belanja tidak 

langsung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat 

dilihat dari pengeluaran pemerintah melalui proporsi belanja tidak 

langsung pada tahun 2019 sebesar Rp 16.914.518.141 atau dengan 

presentasi 49,94 %, mengalami peningkatan yang signifikan di 

bandingkan dengan tahun 2018 yang hanya mencapai Rp 

16.241.291.388 atau dengan presentasi 48,21 %. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi naiknya pengeluaran pemerintah yaitu peningkatan 

proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.  
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d.  Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) 

Salah satu indikator pertumbuhan Ekonomi atau tingkat 

kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per 

kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, 

besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per 

kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada 

potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di 

daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan 

nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.  

Tabel 4.6 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PerKapita Provinsi Sulawesi 

Selatan Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016-2020. 

 

Tahun  PDRB  

2016 377,108,91 

2017 415,588,20 

2018 461,774,74 

2019 504,321,74 

2020 504,478,54 

 Sumber : BPS Sulawesi Selatan, Tahun 2022 

Nilai PDRB per kapita Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku 

sejak tahun 2016 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan, kemudian 

turun tahun 2020. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 

43,82 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga 
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tahun 2019 mencapai 56,98 juta rupiah (lihat tabel 3.3). Kemudian 

menurun menjadi 56,51 juta rupiah tahun 2020. Inflasi tahun 2020 lebih 

kecil daripada tahun 2019 menjadi salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap PDRB per kapita. 

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memberi dampak besar 

terhadap aktivitas ekonomi. Adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk 

mengendalikan penyebaran Covid-19 seperti PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar), pemberhentian penerbangan domestik dan internasional 

untuk sementara, pemberlakuan protokol kesehatan (memakai masker, 

mencuci tangan, jaga jarak), pemberlakuan kerja di rumah (work from 

home), pembelajaran secara daring untuk sekolah dan universitas, dan 

sebagainya telah membuat berbagai aktivitas ekonomi pada beberapa 

lapangan usaha terdampak.  

Efek dari kebijakan tersebut adalah menurunnya produksi yang 

diiringi dengan penurunan daya beli masyarakat. Beberapa perusahaan 

melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap sebagian 

karyawannya atau bahkan berhenti total. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020 periode 

Agustus Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,31 persen yang tahun 

sebelumnya sebesar 4,62 persen. Persentase penduduk miskin juga 

mengalami kenaikan menjadi 8,99 persen periode September 2020 yang 

periode sebelumnya (Agustus 2019) sebesar 8,56 persen. Hal ini 

didorong oleh faktor menurunnya pendapatan masyarakat. 
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2.  Hasil Analisis Data 
 

a. Uji Asumsi Klasik  
 

1) Uji Normalitas  
      

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya terdistribusi normal atau tidak. 

Dan untuk mengetahui atau menguji apakah distribusi data normal atau 

tidak, ada dua cara yang dapat dilakukakan yaitu, dengan analisis 

grafik dan uji statistik. Dalam menganalisis grafik merupakan cara yang 

termudah untuk mengetahui normalitas residual dengan cara melihat 

grafik P-Plot Residual atau dengan cara alternatif yaitu dengan melihat 

tabel komogorov smirnov. Sehingga dapat diketahui apabila data 

tersebut memiliki distribusi normal maka uji t tidak terdapat masalah 

dan dapat dilanjutkan. 

 
Sumber : Output SPSS 25 

Gambar 4.1 
Hasil Uji Normalitas. P-Plot Residual 
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Menurut Imam Ghozali (2011:161) Model regresi dikatakan 

terdistribusi normal jika data ploting (titik-titik) yang menggambarkan 

data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan 

data tersebut terdistribusi normal. 

Tabel 4.7 

 Hasil Uji Normalitas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Output SPSS 25 

Menurut Imam Ghozali (2011 :212) Data yang terdistribusi 

normal memiliki nilai signifikan diatas α = 5% (0.05). Berdasarkan tabel 

Kolmogorov smirnov diatas nilai sig. Atau signifikansinya sebesar 

0.200 atau lebih besar dari 0.05, Maka dapat disimpulkan data tersebut 

terdistribusi mormal. 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 5 

Normal Parametersa,b 

 

Mean -.0000002 

Std. Deviation 12209321.70662

990 

Most Extreme Differences 

 

Absolute .229 

Positive .229 

Negative -.165 

Test Statistic .229 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a Test distribution is Normal. 

b Calculated from data. 

c Lilliefors Significance Correction. 

d This is a lower bound of the true significance. 
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2) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menganalisis korelasi 

antara variabel independen dalam mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

multikolinieritas dalam model regresi. Pengujian ini dapat dilihat 

berdasarkan nilai variance inflation factor (VIF). Apabila jika nilai 

tolerance VIF < 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas di 

dalam variabel independen.  

Tabel 4.8 

     Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 
S

u

m

b

e

r : Output SPSS 25 

 

Menurut Imam Ghozali (2011: 107-108) Tidak terjadi gejala 

Multikolinieritas, jika nilai Tolerance > 0.100 atau Nilai VIF < 10. Dari 

tabel 4.9 diatas menunjukkan pengujian multikolinearitas menunjukkan 

angka Tolerance X1= 0.347, X2= 0.487, X3= 0.401 dan Nilai VIF < 10. 

Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa model regresi 

tersebut tidak terdapat gejala multikolinieritas dan layak digunakan. 

3) Uji Heterokedastisitas 

 
Heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

                     Coefficientsa 

Model Sig. 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) .299   

Tenaga Kerja .032 .347 2.880 

Tingkat Pendidikan .093 .487 2.053 

Pengeluaran Pemerintah .036 .401 2.495 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 
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ketidaksamaan varian dari residual pengamatan yang satu ke 

pengamatan yang lain dalam model regresi linear. Dengan cara 

melihat ada atau tidaknya pola yang jelas pada gambar scatterplots, 

serta titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada subu Y 

(Ghozali, 

2011 : 

139). 

 

 

 

 

 
Gambar 4.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas  

Sumber : Output SPSS 25 

Jika dilihat dari Gambar diatas terdapat  pola yang jelas baik 

itu bergelombang, melebar ataupun menyempit pada gambar 

scatterplots, serta titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

subu Y. sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian ini tidak terdapat 

gejala heterokedastisitas. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara dua atau lebih variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). Menurut V. Wiranta Sujarweni (2014; 181) Model regresi 

linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik dalam ketepatan 

estimasi, tidak bias dan konsisten apabila model tersebut memenuhi 

asumsi normalitas dan bebas dari asumsi klasik. Penggunaan regresi 

linier berganda karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel 
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independen, diantaranya Tenaga kerja, Tingkat pendidikan, dan 

Pengeluaran Pemerintah dengan tujuan untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap variabel dependen yaitu pertumbuhan Ekonomi atau PDRB 

Sulawesi Selatan 2016-2020. 

      Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Linear berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 202821.205 103105.

105 

 -1.967 .299   

Tenaga Kerja 572.176 28.959 1.283 19.758 .032 .347 2.880 

Tingkat 

Pendidikan 

112.867 16.663 .371 16.774 .043 .487 2.053 

Pengeluaran 

Pemerintah 

-702.687 39.348 -1.079 -17.858 .036 .401 2.495 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber : Output SPSS 25 
 

 

 

 

Dengan Persamaan sebagai berikut : 
 
a)   Nilai konstanta memiliki koefisien yang positif yakni 202.821. 
 
b)  Variabel Tenaga Kerja (X1) memiliki koefisien yang positif yakni  

572.176. Hal ini menunjukkan bahwa, setiap penambahan 1% 

Tenaga kerja, maka nilai partisipasi terhadap pertumbuhan 

ekomomi bertambah sebesar 572.176. 

c)    Variabel Tingkat Pendidikan (X2) memiliki koefisien yang positif 

Y = 202.821 + 572.176 X1 + 112.867 X2 + (-702.687) X3 + e 

          Y = α + b1X1 + b2X2  + b3X3 + e 
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yakni 112.867. Hal ini menunjukkan bahwa, setiap penambahan 1% 

Tingkat Pendidikan, maka nilai partisipasi terhadap pertumbuhan 

ekomomi bertambah sebesar 112.867. 

d)    Variabel Pengeluaran Pemerintah (X3) memiliki koefisien yang 

Negatif yakni -702.687. Hal ini menunjukkan bahwa, setiap 

penambahan 1% Pengeluaran Pemerintah, maka nilai partisipasi 

terhadap pertumbuhan ekomomi berkurang sebesar -702.687. 

c.  Uji Hipotesis 

 1)  Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien Determinasi (R2) merupkan salah satu uji statistik 

dalam model regresi linear berganda yang bertujuan untuk  

mengetahui seberapa besar pengaruh seluruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dalam bentuk persentase yang 

diperoleh dari nilai  R-squared. Adapun hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

    

H

a

s

i

l

 

U

j

i Koefisien Determinasi 

 

 

   Sumber : Output SPSS 25  
 

Dari hasil estimasi data yang diperoleh dari tabel 4.10 di atas 

pengaruh variabel Tenaga kerja, Tingkat Pendidikan, Pengeluaran 

Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .929
a
 .917 .894 4280.078 2.652 

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja 

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 
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Diperoleh nilai R-squared sebesar 0.917 atau 91.7% Maka variabel 

independen dapat mempengaruhi variabel terikat, Adapun sisanya 

sebesar 9% yang dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

2)   Uji Simultan (Uji F) 
 

Uji F Simultan merupakan salah satu uji statistik dalam regresi linear 

berganda, dimana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

variabel independent secara simultan atau bersama-sama memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu melihat nilai signifikansi dan derajat kepercayaan 

atau konstanta (α) yang telah ditentukan dalam penelitian dan dengan 

cara membandingkan t hitung dengan t tabel.  

Tabel 4.11 

           Hasil Uji F Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12501147668.162 3 4167049222.721 227.471 .049
b
 

Residual 18319068.638 1 18319068.638   

Total 12519466736.800 4    

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pendidikan, Tenaga Kerja 

Sumber : Output SPSS 25 
 

Dari hasil yang didapat dalam estimasi variabel Tenaga Kerja, 

Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah memiliki nilai F hitung 

sebesar 227.471 dan F tabel sebesar 19.16 sehingga diperoleh (227.471 

> 19.16). Sedangkan nilai sig sebesar 0.04 sehingga diperoleh sig (0.04 < 

0,05) menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, 

dan Pengeluaran pemerintah secara simultan atau bersama-sama 

memiliki pengaruh yang Positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan 
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Ekonomi Sulawesi Selatan. 

3)    Uji Parsial  (Uji t) 

Uji t Parsial merupakan salah satu uji statistik yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel Independent (bebas) terhadap variabel 

dependent (terikat) secara parsial atau individual. Uji ini dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu melihat nilai signifikansi dan derajat kepercayaan 

atau konstanta (α) yang telah ditentukan dalam penelitian dan dengan 

cara membandingkan t hitung dengan t tabel.  

Suatu variabel dapat dikatakan signifikan terhadap variabel 

dependennya apabila nilai sig lebih kecil < dari derajat kepercayaannya 

atau konstanta yaitu sebesar 0.05, dan begitupun sebaliknya apabila nilai 

sig > 0.05 maka varibel independent tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2011 :101). 

Uji t digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini. 

Hasil uji bedasarkan nilai signifikansi adalah sebagai berikut : 

      Tabel 4.12 

            Hasil Uji t Parsial  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 202821.205 103105.

105 

 -1.967 .299   

Tenaga Kerja 572.176 28.959 1.283 19.758 .032 .347 2.880 

Tingkat 

Pendidikan 

112.867 16.663 .371 16.774 .043 .487 2.053 

Pengeluaran 

Pemerintah 

-702.687 39.348 -1.079 -17.858 .036 .401 2.495 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 

Sumber : Output SPSS 25 
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Adapun Alternatif lain yaitu dengan cara membandingkan t-hitung 

dengan t-Tabel. Apabila t-hitung > t-Tabel maka variabel X berpengaruh 

terhadap variabel Y. Hasil uji bedasarkan nilai perbandingan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Rumus t-Tabel =  (α /2; n-k-1). 

Dimana :  

α = Konstanta (0.05) 

n = banyaknya data 

k = Jumlah variabel X 

 
            T tabel  =  (α /2 ; n-k-1) 

    = ( 0,025 ; 5-3-1) 

 =  (0,025 ; 1) 

Untuk memperoleh Nilai t-tabel maka kita harus melihat distribusi nilai t-

Tabel yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelusuran distribusi t-Tabel 

(0,025 ; 1) maka di peroleh nilai 12.706. 

Dari hasil perhitungan tabel 4.11 diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1)    Tenaga kerja memiliki nilai t-hitung sebesar 19.758 dan t-tabel 

sebesar 12.706 (19.758  > 12.706) dengan nilai signifikan sebesar 

0.032 lebih kecil dari 0,05 (0,03 <  0,05). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. 

2)  Tingkat pendidikan memiliki nilai t-hitung sebesar 16.774 dan t-tabel 

sebesar 12.706 (16.774  > 12.706) dengan nilai signifikan sebesar 

0.032 lebih kecil dari 0,05 (0,04 <  0,05). Sehingga dapat disimpulkan 



58 
 

 

bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. 

3)   Pengeluaran pemerintah memiliki nilai t-hitung sebesar -17.858 dan t-

tabel sebesar 12.706 (-17.858 < 12.706) dengan nilai signifikan 

sebesar 0.032 lebih kecil dari 0,05 (0,03 <  0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. 

C.  Pembahasan  
 

1) Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi 

Selatan (2016-2020). 

Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. 

Hal ini terlihat dari hasil olah data dimana koefisien variabel tenaga kerja 

sebesar 572,176 dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel 

(19.758 > 12,706) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,03 < 0,05).  

Jumlah tenaga kerja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi  

sebab akan memicu meningkatnya jumlah produksi serta  pertumbuhan 

penduduk yang lebih besar yang berarti ukuran pasar domestiknya pun 

lebih besar. Menurut Lewis (1954) dalam Todaro (2004) angkatan kerja 

yang homogen dan terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari 

sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah 

terbatas. Keadaan demikian, menjadikan penawaran tenaga kerja 

mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas 

tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan 

sektor modern. Kemudia Tenaga kerja bukan hanya penting sebagai 
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subjek yang melakukan segala kegiatan pembangunan. Akan tetapi juga 

penting karna pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan akan 

memberikan daya beli kepada masyarakat dan seterusnya menimbulkan 

permintaan efektif mengenai barang dan jasa yang dihasilkan dalam 

pertumbuhan ekonomi. Atau dengan kata lain, pekerjaan yang 

memberikan imbalan pendapatan yang layak akan mampu menimbulkan 

dan membutuhkan pasar dalam negeri (PDRB). 

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Harnita 

(2019) yang meneliti tentang “Pengaruh Tenaga kerja dan pengeluaran 

Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sualwesi Selatan (2004-

2018). Dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel Tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan 

nilai koefisien sebesar -4,317 dan signifikan sebesar 0,253 > 0,05. 

2) Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Sulawesi Selatan (2016-2020). 

Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. 

Hal ini terlihat dari hasil olah data dimana koefisien variabel tingkat 

pendidikan sebesar 112,867 dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t 

tabel (16,774 > 12,706) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,04 < 

0,05). 

Pendidikan merupakan alat untuk mengadopsi teknologi modern, 

sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. 

Pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen vital dalam 

pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi 
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agregrat (Todaro,2002). Di Sulawesi Selatan sendiri khususnya pada 

tahun 2020 tercatat ada 82.46% rata-rata penduduk yang 

mennyelesaikan pendidikannya. Dimana APS Angka Partisipasi 

Sekolah) usia 7-12 tahun sebesar 99,25%, 13-15 tahun sebesar 

93,34%, dan 16-18 sebesar 70,89%. Kemudian APM (Angka Partisipasi 

Murni) pendidikan Sulawesi Selatan pada tahun 2020 tergolong cukup 

baik, dimana APM jenjang SD tercatat sebesar 97,98%, SMP 76,17%, 

dan SMA 60,32%.  

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Aisyah (2015) 

yang meneliti tentang “Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota 

Makassar” Dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pengaruh variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh Positif dan signifikan 

terhadap Pertumbuhan ekonomi kota makassar. 

3)    Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi     Sulawesi Selatan (2016-2020). 

Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 

2016-2020. Hal ini terlihat dari hasil olah data dimana Koefisien variabel 

pengeluaran pemerintah sebesar -702,687 dengan nilai t hitung yang 

lebih kecil dari t tabel (-17,858 < 12,706) dan nilai signifikan lebih kecil 

dari 0,05 (0,03 < 0,05). 

Salah satu faktor pengaruh negatif dan tidak signifikannya 

pengeluaran pemerintah adalah program pemerintah Sulawesi Selatan 

pada tahun 2016 yang berfokus pada program-program infrastruktur 
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sehingga menyebabkan pembiayaan menjadi membengkak dan PDRB 

otomatis tergerus drastis, kemudian pada tahun 2020 terjadi Pandemi 

Covid-19 di tahun sehingga memberi dampak besar terhadap aktivitas 

ekonomi. Adanya berbagai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan 

penyebaran Covid-19 seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 

Besar), membuat hampir semua sektor usaha menjadi kesulitan dalam 

memperoleh input. Efek dari kebijakan tersebut adalah menurunnya 

produksi dengan penurunan daya beli masyarakat.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Harnita 

(2019) yang meneliti tentang “Pengaruh Tenaga kerja dan pengeluaran 

Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sualwesi Selatan (2004-

2018). Dimana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh Positif dan signifikan 

dengan nilai koefisien sebesar 1,585 dan signifikan sebesar 0,022 < 

0,05. 

4) Variabel Yang Dominan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Sulawesi Selatan (2016-2020). 

Variabel yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi adalah variabel tenaga kerja dimana variabel tenaga kerja 

memiliki koefisien variabel yang paling besar jika dibandingkan dengan 

variabel tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Variabel 

tenaga kerja sebesar 572,176, variabel tingkat pendidikan sebesar 

112,867 dan variabel pengeluaran pemerintah sebesar -702,687. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Sualawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan Regresi Linier 

Berganda dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. Hal ini terlihat 

dari hasil olah data dimana koefisien variabel tenaga kerja sebesar 

572,176 dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (19.758 > 

12,706) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,03 < 0,05).  

2. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. 

Hal ini terlihat dari hasil olah data dimana koefisien variabel tingkat 

pendidikan sebesar 112,867 dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t 

tabel (16,774 > 12,706) dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,04 < 

0,05). 

3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2020. 

Hal ini terlihat dari hasil olah data dimana Koefisien variabel 

pengeluaran pemerintah sebesar -702,687 dengan nilai t hitung yang 

lebih kecil dari t tabel (-17,858 < 12,706) dan nilai signifikan lebih kecil 

dari 0,05 (0,03 < 0,05). 

4. Variabel yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 
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adalah variabel tenaga kerja dimana variabel tenaga kerja memiliki 

koefisien variabel yang paling besar jika dibandingkan dengan variabel 

tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah. Variabel tenaga kerja 

sebesar 572,176, variabel tingkat pendidikan sebesar 112,867 dan 

variabel pengeluaran pemerintah sebesar -702,687. 

 

B.  Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka berikut ini saran yang 

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam uapaya meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut : 

 
1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengalokasikan dan mengelola 

anggaran pengeluaran pemerintah secara proposional Khususnya di 

sektor Pendidikan dan pemberdayaan tenaga kerja sehingga mampu 

memberikan efek positif dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Bagi masyarakat yang tergolong angkatan kerja, diharapkan mampu 

mengoperasikan teknologi secara efektif, agar proses produksi untuk 

input PDRB dapat menjadi ungul dan bernilai jual tinggi. Sehingga 

mendorong tercapainya pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan yang 

produktif dan efisien. 

3. Bagi tenaga pengajar baik guru maupun dosen, diharapkan dapat 

berpartisipasi penuh dalam pertumbuhan tingkat pendidikan. Dalam hal ini 

proses belajar-mengajar yang variatif dan komunikatif sehingga 

menciptakan pelajar yang kritis, kreatif, dan inovatif. Dengan terciptanya 

tingkat pendidikan yang unggul, maka secara otomatis akan tercipta 
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pertumbuhan ekonomi yang pesat dan efisien. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih memberi imformasi 

masalah dan pemahaman terkait perekonomian serta lebih 

mengutamakan variabel yang diduga signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 
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