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ABSTRAK 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan salah satunya 
pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diperlukan agar dapat 
mendukung masyarakat dalam mengembangkan produk dan jasa di daerahnya 
masing-masing. Namun, Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur seperti 
infrastruktur panjang jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air bersih dan 
infrastruktur puskesmas yang belum memadai serta belum semua infrastruktur 
rampung dalam proses pembangunannya di Provinsi Kalimantan Barat menjadi 
tantangan bagi pemerintah daerah karena infrastruktur sendiri merupakan suatu 
modal dalam menjangkau masuknya investasi, meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, membuka keterisolasian antarwilayah, meningkatkan akivitas, 
peningkatan akses teknologi serta peningkatan mobilitas masyarakat dan kontak 
sosial antar penduduk di berbagai daerah. 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh 
pembangunan infrastruktur panjang jalan, listrik, air bersih, dan puskesmas 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010 – 
2016. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda dengan metode 
Fixed effect. Sumber data yang diperoleh yaitu Badan Pusat Statistik, BAPPENAS 
serta KemenESDM. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pengaruh 
pembangunan infrastruktur panjang jalan negatif dan signifikan, pengaruh 
pembangunan infrastruktur listrik negatif dan tidak signifikan, pengaruh 
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pembangunan infrastruktur air bersih positif dan signifikan serta pengaruh 
pembangunan infrastruktur puskesmas positif dan tidak signifikan. 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur Panjang Jalan, 
Infrastruktur Listrik, Infrastruktur Air Bersih, Infrastruktur Puskesmas. 

 

PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dalam melihat ukuran 
keberhasilan suatu perekonomian di suatu negara.  Pertumbuhan ekonomi 
diartikan secara umum sebagai kenaikan output umum barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh suatu negara pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. 

Todaro (2009) mengatakan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara 
dipengaruhi oleh akumulasi modal yaitu investasi pada tanah, peralatan dan 
mesin, sarana, sumber daya alam, sumber daya manusia baik jumlah maupun 
tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi dalam akses infomasi, inovasi 
dan kemampuan pengembangan diri serta budaya kerja. 

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat setiap tahunnya berfukluatif. 
Pada tahun 2010 tumbuh sebesar 5,35% dan terus meningkat hingga tahun 2013 
yakni 6,04%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 5,02%.  
Menyikapi kenyataan ini, pemerintah perlu melakukan penguatan ekonomi agar 
kecenderugan penurunan pertumbuhan ekonomi dapat diatasi.  Penguatan 
pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari peningkatan kualitas 
pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.  Kebijakan pembangunan 
infrastruktur harus diupayakan agar tidak hanya fokus pada peningkatan nilai 
output, namun juga pada pemerataan pendistribusiannya. 

Menurut Azis (1999), pembangunan infrastruktur dapat memberikan 
dampak yang positif di antaranya:  

a. Dapat membuka keterisolasian antar daerah dan membangun konektivitas 
antar daerah, 

b. Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran roda perekonomian 
wilayah, 

c. Mempermudah masuknya penggunaan akses teknologi terbaru. 
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Infrastruktur yang memberikan pengaruh besar pada perekonomian dapat 
berupa kondisi jalan raya yang menjadi penghubung satu wilayah ke wilayah 
lainnya, keberadaan listrik sebagai sumber utama dalam kegiatan produksi serta 
akses terhadap air bersih dan sarana kesehatan yang menjadi salah satu ukuran 
kesejahteraan masyarakat.  Kesemuanya itu bersinergi dalam meningkatkan 
kinerja perekonomian dengan mekanisme tertentu. 

Kondisi jalan yang baik akan mempermudah kegiatan ekonomi baik dalam 
pengadaan input maupun pemasaran output.  Waktu yang digunakan akan 
semakin singkat, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir.  
Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan mereka dengan harga 
yang memadai karena biaya produksi yang dapat ditekan oleh produsen. 

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa ada beberapa kabupaten yang 
selama kurun lima tahun tidak mengalami perubahan panjang jalan yakni 
Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, dan Kota Pontianak.  Namun ada 
juga wilayah yang mengalami peningkatan panjang jalan seperti Kabupaten 
Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau. 

Tabel 1.1 
Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Panjang Jalan  

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat (Km) 

Kabupaten/ 
Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sambas 842,15 842,15 696,63 696,63 696,63 1102,21 1102,21 
Bengkayang 1425 1400 1400 1280 1280 1281 1281 
Landak 982,42 982,42 1876,21 982,42 982,43 982,43 1842,96 
Mempawah 452,63 452,63 452,63 452,63 452,63 474,65 474,65 
Sanggau 867,34 867,34 797,09 797,09 867,34 867,34 1001,5 
Ketapang 1474,57 1474,57 1474,57 3235,86 3239,06 3209,98 3209,98 
Sintang 1099,34 1501,74 4126,67 4123,52 4123,52 4688,55 4688,55 
Kapuas Hulu 884,08 884,08 1186,87 1186,87 1186,87 1186,87 1108,33 
Sekadau 423,32 456,8 499,75 500,12 500,12 500,12 764,28 
Melawi 1147,22 1338,76 1344,75 642,4 2303,16 931,69 931,69 
Kayong Utara 1747,93 321,16 106,67 334,16 334,16 334,16 334,16 
Kubu Raya 500,3 500,3 529,36 542,03 444,31 444,31 529 
Kota Pontianak 259,14 259,14 259,64 259,64 265,79 299,1 274,23 
Kota Singkawang 457,2 462,19 466,21 462,2 462,19 547,25 387,09 

        Sumber: BPS KalBar 2018, diolah. 
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Pada tahun 2013 Kabupaten Kapuas Hulu memproduksi listrik hanya 
231.144 Kwh, sedangkan produksi listrik terbesar dihasilkan Kota Pontianak pada 
tahun 2014 yakni sebesar 1.494.329.591 Kwh.  Ini menunjukkan bahwa listrik 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan Barat sebagai konsumsi pokok 
mereka dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Munculnya permasalahan 
seperti pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN Wilayah Kalimantan Barat 
sendiri dikarenakan pasokan daya listrik yang belum mencukupi sehingga dengan 
sangat terpaksa dilakukan pemadaman bergilir serta belum terjangkaunya pasokan 
listrik ke daerah – daerah terpencil di Kalimantan Barat. 

Tabel 1.2 
Perkembangan Produksi Kapasitas Listrik  

Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat (KWH) 

Kabupaten/ 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sambas 17.980.307 9.002.174 6.470.793 6.746.115 90.816.032 12.538.219 15.741.978 
Bengkayang 2.556.730 2.050.760 1.037.226 1.279.040 14.136.560 53.814.600 4.813.840 
Landak 38.690.754 35.886.957 41.941.490 44.715.197 35.297.832 53.668.703 53.668.703 
Mempawah 62.293.288 67.752.337 75.565.998 86.342.261 90.799.365 46.655.853 56.793.183 
Sanggau 16.664.014 7.659.720 4.816.292 9.676.992 112..773.860 120.620.133 125.974.759 
Ketapang 45.845.105 35.728.180 154.144.936 145.597.066 189.392.118 203.485.293 211.318.300 
Sintang 18.226.469 20.567.371 71.133.161 92.151.594 119.584.943 103.445.347 10.419.125 
Kapuas 
Hulu 1.080.472 634.090 295.541 45.533.186 55.813.210 63.723.945 68.338.996 

Sekadau 4.123.079 900.421 510.777 791.061 36.833.090 912.861 37.705.061 
Melawi 22.580.116 28.864.224 35.567.988 41.293.487 51.242.331 53.619.734 55.329.296 
Kayong 
Utara 

16.940.191 20.501.251 23.096.333 28.200.315 30.518.509 30.518.509 34.431.359 

Kubu Raya 2.557.986 3.143.042 3.587.015 3.587.015 3.587.015 4.558.020 4.519.843 
Kota 
Pontianak 

511.363.059 438.574.298 422.594.637 380.146.222 1.494.329.591 1.743.439.458 1.346.113.709 

Kota 
Singkawang 

68.027.907 44.626.295 29.791.167 483.111.961 550.813.350 615.191.698 620.333.651 

Sumber: BPS KalBar 2018, diolah 

Listrik yang telah dapat diakses oleh masyarakat di perdesaan juga 
memberikan pengaruh besar bagi perekonomian.  Tingkat konsumsi masyarakat 
terhadap produk-produk digital akan terus meningkat sesuai dengan kemajuan 
zaman.  Di sisi lain, produsen dapat dengan mudah memasarkan produknya 
hingga ke wilayah perdesaan. 
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Tabel 1.3 
Perkembangan Penyaluran Air Bersih Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 

Barat (M3) 
Kabupaten/ 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sambas 387.069 722.254 807.047 812.903 881.362 867.719 990.466 
Bengkayang 1.061.208 1.313.746 1.474.052 1.606.332 1.706.620 1.606.944 1.606.944 
Landak 216.904 273.530 269.292 257.052 306.175 345.950 585.000 
Mempawah 666.244 775.366 813.028 807.236 847.328 948.542 1.027.794 
Sanggau 1.950.630 2.036.122 1.990.647 1.938.741 1.952.866 2.004.826 2.143.178 
Ketapang 967.903 1.136.019 1.127.279 1.161.898 1.156.984 1.201.987 1.351.716 
Sintang 950.173 1.056.899 1.049.288 1.073.754 1.023.924 1.156.517 1.184.450 
Kapuas Hulu 1.986.270 2.237.413 3.096.592 3.255.239 3.431.081 3.396.047 3.884.711 
Sekadau 217.168 217.197 275.685 557.892 1.103.256 1.103.256 1.459.223 
Melawi 1.392.361 773.766 702.740 1.003.184 1.107.879 108.356 104.739 
Kayong Utara 87.711 94.893 94.893 94.893 100.182 100.182 100.182 
Kubu Raya 68.039 97.957 1.268.965 1.377.670 1.707.174 2.096.392 1.714.142 
Kota 
Pontianak 

22.167.268 24.886.784 26.273.392 31.470.353 31.355.409 30.077.940 30.900.627 

Kota 
Singkawang 

2.894.202 2.758.559 2.931.403 3.054.797 1.445.583 1.479.674 1.967.688 

Sumber: BPS Kalimantan Barat, diolah 

Air bersih yang memadai sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena air 
merupakan kebutuhan yang wajib ada dalam kehidupan setiap manusia.  
Meskipun Kalimantan Barat dikelilingi oleh Sungai Kapuas, namun kondisi air 
yang belum memenuhi standar kesehatan tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat 
setempat.  Air yang bersih akan memberikan dapat positif pada kesehatan 
masyarakat sehingga masyarakat akan sejahtera dan produktif.  Demikian juga 
bagi produsen, mereka akan berproduksi dengan kualitas yang memenuhi standar 
kesehatan.  Sehingga baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kegiatan 
ekonomi tetap akan terjaga baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Penyaluran air bersih di Kalimantan Barat dari tabel 1.3 setiap tahunnya 
bervariasi. Namun, penyaluran air bersih terendah terjadi di Kabupaten Kubu 
Raya tahun 2010 yang hanya menyalurkan air bersih sebesar 68.039 M3. 
Sedangkan rata – rata penyaluran air bersih terbanyak di kabupaten/kota terjadi 
pada tahun 2014 sebesar 46.550.697 M3. 

Sarana dan prasarana kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  
Keberadaan puskesmas sangat membantu dalam penanganan masalah kesehatan 
baik di perkotaan maupun di perdesaaan.  Masyarakat yang sehat akan mampu 
meningkatkan produktivitas kerjanya dan akhirnya dapat meningkatkan 
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pendapatan dan tabungannya sebagai modal bagi investor untuk mengembangkan 
kegiatan produksinya.  Dengan pendapatan yang tinggi, masyarakat dapat 
membantu kegiatan ekonomin dalam konsumsi yang akan dijadikan dasar dalam 
penghitungan pendapatan wilayah melalui pendekatan pengeluaran. 

Tabel 1.4 
Perkembangan Pembangunan Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi 

Kalimantan Barat (Unit) 
Kabupaten/ 

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sambas 177 175 157 158 158 142 143 
Bengkayang 105 125 125 125 125 121 98 
Landak 109 110 107 105 108 118 91 
Mempawah 54 53 55 55 44 48 34 
Sanggau 132 131 117 135 128 131 109 
Ketapang 185 189 177 191 194 178 157 
Sintang 106 103 113 100 135 135 143 
Kapuas Hulu 154 154 112 141 161 144 334 
Sekadau 78 78 84 83 87 87 87 
Melawi 87 81 80 82 86 84 96 
Kayong Utara 40 39 33 33 36 49 82 
Kubu Raya 101 94 94 105 113 92 92 
Kota Pontianak 51 51 52 49 48 54 44 
Kota 
Singkawang 

31 31 31 36 34 34 36 

      Sumber: BPS Kalimantan Barat, diolah 

Puskesmas menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat terutama di daerah – 
daerah terpencil yang belum menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang 
memadai. Dari tabel 1.4 terlihat pada tahun 2014, pemerintah daerah Kabupaten 
Ketapang sukses menyediakan unit puskesmas sebanyak 194 Unit termasuk 
puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Dibandingkan dengan Kota 
Singkawang yang memberikan perangkat kesehatan puskesmas hanya sebesar 31 
unit. 

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang belum memadai 
serta belum semua infrastruktur rampung dalam proses pembangunannya di 
Provinsi Kalimantan Barat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena 
infrastruktur sendiri merupakan suatu modal dalam menjangkau masuknya 
investasi di wilayah Kalimantan Barat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
di Provinsi Kalimantan Barat.  
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Pembangunan infrastruktur mempunyai beberapa manfaat diantaranya 
membuka keterisolasian antarwilayah, meningkatkan akivitas serta mendukung 
roda perekonomian wilayah, peningkatan akses teknologi serta peningkatan 
mobilitas masyarakat dan kontak sosial antar penduduk di berbagai daerah. 
Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan puskesmas dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Menurut Kuznets dalam Todaro (2009) mengatakan pertumbuhan ekonomi 
adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan 
dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada masyarakatnya sehingga 
kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian 
dalam hal teknologi, institusional, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan 
keadaan yang ada. Disimpulkan bahwa kenaikan input dalam proses produksi 
dalam mengadakan barang dan jasa bagi masyarakat ditentukan oleh kemajuan 
dalam hal teknologi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan tolak ukur dalam 
melihat keberhasilan perekonomian di suatu negara. Pengukuran pertumbuhan 
ekonomi secara konvensional biasanya dengan cara menghitung peningkatan 
presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan akan dicapai jika 
didukung oleh infrastruktur yang memadai.  Todaro (2009) juga mengatakan 
bahwa infrastruktur merupakan fasilitas yang memungkinkan adanya kegiatan 
ekonomi dan pasar, seperti jaringan transportasi, komunikasi, distribusi, utilitas 
air, saluran air, dan sistem persediaan energi. Jadi, Dari kedua pendapat diatas 
disimpulkan bahwa infrastruktur merupakan suatu fasilitas yang akan memberikan 
hasil pertumbuhan ekonomi dari kegiatan dalam sektor infrastruktur, sektor jasa 
dan sektor pendidikan. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk melihat kinerja infrastruktur 
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Palei (2015) yang menemukan 
bahwa daya saing nasional pada dasarnya dipengaruhi oleh tingkat perkembangan 
kelembagaan dan tujuh faktor lainnya, termasuk infrastruktur, yang pada 
gilirannya faktor infrastruktur ditentukan terutama oleh kualitas jalan, 
infrastruktur kereta api, transportasi udara dan pasokan listrik.  Hasil penelitian ini 
juga menjelaskan infrastruktur apa saja yang mampu meningkatkan pendapatan 
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wilayah dan menjadi faktor kunci dalam membuat kebijakan baik oleh pemerintah 
daerah maupun pelaku bisnis. 

Nurudeen & Usman (2010) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah 
Nigeria untuk kesehatan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi sehingga 
direkomendasikan agar pengeluaran pemerintah tersebut harus terus ditingkatkan 
karena akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. 

Secara umum, Sahoo, et al (2010) menemukan pembangunan infrastruktur 
telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi China secara signifikan pada periode 
1975-2007. Selanjutnya hubungan kausalitas dari pembangunan infrastruktur ke 
pertumbuhan ekonomi membenarkan bahwa pengeluaran pemerintah yang tinggi 
di China untuk pembangunan infrastruktur telah terjadi sejak awah tahun 1990an.  
Pengalaman China ini menyarankan pentingnya merancang kebijakan ekonomi 
yang mampu meningkatkan infrastruktur fisik sebaik pembentukan modal 
manusia demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi negara-negara 
berkembang. 

Kinerja infrastruktur melalui Indeks Pembangunan Infrastruktur telah 
diteliti oleh Patra & Acharya (2011) dan menghasilkan bahwa ada hubungan 
positif antara Indeks Pembangunan Infrastruktur dan Produk Domestik Bersih 
negara per kapita. Bukti empiris menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki 
potensi tinggi untuk mempengaruhi pertumbuhan produk domestik bersih per 
kapita, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan pada akhirnya 
membantu ekonomi.  Selanjutnya perlu upaya untuk menciptakan lebih banyak 
fasilitas infrastruktur di tingkat negara bagian, untuk meningkatkan produk 
domestik negara dan mengurangi tingkat kemiskinan dan pada akhirnya standar 
hidup masyarakat yang bersangkutan. 

Kesediaan transportasi darat tidak terlepas dari keberadaan jalan raya di 
China, Hong, et al (2011) menemukan bahwa transportasi darat (jalan raya dan 
jumlah kereta api) serta transportasi air memberikan dampak positif yang 
signifikan pada pertumbuhan ekonomi China.  Hasil penelitian ini juga 
menjelaskan bahwa dalam kondisi transportasi darat yang buruk sekalipun, jalan 
raya dan kereta api memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 
pertumbuhan ekonomi daripada transportasi air. 

Pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong peningkatan 
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, dapat dijadikan sebagai 
instrumen untuk mengurangi kemiskinan, dengan demikian pembangunan 
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infrastruktur telah menjadi prioritas utama dalam kebijakan di berbagai negara 
(Calderon & Serven, 2014).  Di sisi lain, infrastruktur juga dapat menyerap 
sebagian besar stimulus fiskal yang dikerahkan di tegah krisis global pada tahun 
2007-2008.  Secara rata-rata, 40 persen pengeluaran pemerintah di beberapa 
negara berkembang adalah untuk belanja infrastruktur, sementara untuk negara 
maju hanya 21 persennya (International Labor Organization, 2011). 

Kinerja infrastruktur dengan berbagai variabelnya secara umum 
memberikan dampak positif pada perekonomian di Indonesia.  Widayati (2010) 
menemukan bahwa infastruktur berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. 
Masing-masing infrastruktur memiliki pengaruh yang berbeda. Infrastruktur 
panjang jalan memberikan pengaruh yang besar dibandingkan dengan 
infrastruktur lainnya di Pulau Jawa (air bersih, listrik, telepon). 

Rangkang, dkk (2014) yang membuktikan bahwa infrastruktur panjang 
jalan, jumlah sekolah, dan jumlah rumah sakit memberikan pengaruh signifikan 
terhadap PDRB Kota Manado.  Sejalan dengan itu, Warsilan (2015) menemukan 
bahwa infrastruktur puskesmas, air bersih serta panjang jalan memberikan 
pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 
Samarinda. 

Akhirnya secara lebih luas, Maryaningsih, dkk (2014) menemukan bahwa 
infrastruktur listrik, jalan, dan transportasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif berbentuk 
regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat di samping mengukur kekuatan hubungannya. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk panel data yaitu 
gabungan antara time series dan cross section yang terdiri dari 14 kabupaten/kota 
di Provinsi Kalimantan Barat selama 7 tahun terhitung dari tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2016. Data yang digunakan untuk penelitian ini bersumber dari 
publikasi data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.  
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Data dalam penelitian ini bersumber dari publikasi BPS provinsi 
Kalimantan Barat. Data dikumpulkan dengan cara mengunduh seluruh laporan 
hasil statistik BPS provinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya data disesuaikan 
dengan variabel dalam penelitian ini. 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menghasilkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 
masyarakat bertambah diiringi dengan kemakmuran masyarakat meningkat. 
Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat mengindikasikan bagaimana 
aktivitas ekonomi dan gairah perkembangan ekonomi tumbuh di daerah tersebut 
dimana pengukurannya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai 
tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penelitian ini, menggunakan Produk 
Domestik Regional Bruto dan dinyatakan dalam rupiah. 

Kemudian data ini akan diuji menggunakan model regresi berganda 
dengan teknik GLS (General Least Square).  Adapun model estimasi secara 
umum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                       

Di mana:  

PEit = Pertumbuhan Ekonomi 

X1it = Panjang Jalan per KM 

X2it = Jumlah Kapasitas Produksi Listrik per Kwh 

X3it = Jumlah Kapasitas Produksi Air Bersih per M3 

X4it = Jumlah Puskesmas per unit  

β0   = Intersep 

β1, β2, β3   = Parameter (koefisien) regresi 

i =  Individu (14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat) 

t  = Waktu 

εit   = stochastic error term 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Dari hasil estimasi 7 metode yang terdapat didalam E-views 8 yaitu model 
Common Effect (No Weight dan Cross Section Weight), Fixed Effect (No Weight 
dan Cross Section Weight) serta Random Effect (Swammy – Arora, Wallace – 
Husain, Wensbeek – Kapteyn) yang ditunjukkan pada tabel 4.1 diperoleh 
kesimpulan metode terbaik yang dapat digunakan. 

Tabel 4.1 
Hasil Uji E-views dengan 7 Metode 

No. Teknik Regresi R2 Uji F 
Sum Squared 

Residual 
Jumlah Variabel 

Signifikan 

1 CE (No Weight) 11,13 0,00000 63,93 
3 Variabel Signifikan, 1 

Variabel tidak Signifikan. 

2 
CE (Cross section 

Weight) 
34,83 0,00000 63,30 

3 Variabel Signifikan, 1 
Variabel tidak Signifikan. 

3 FE (No Weight) 63,70 0,00000 26,11 
2 Variabel Signifikan, 2 

Variabel tidak Signifikan. 

4 
FE (Cross Section 

Weight) 
70,27 0,00000 25,72 

2 Variabel Signifikan, 2 
Variabel tidak Signifikan. 

5 
RE (Swammy – 

Arora) 
22,96 0,00071 30,18 

3 Variabel Signifikan, 1 
Variabel tidak Signifikan. 

6 
RE (Wallace – 

Husain) 
22,88 0,00074 30,14 

3 Variabel Signifikan, 1 
Variabel tidak Signifikan. 

7 
RE (Wansbeek – 

Kapteyn) 
23,93 0,00041 30,67 

3 Variabel Signifikan, 1 
Variabel tidak Signifikan. 

 

Hasil menunjukkan bahwa model yang lebih baik daripada model 
sebelumnya terdapat pada model Fixed Effect (Cross Section Weight) yang 
dimana Koefisien determinasinya lebih tinggi yakni sebesar 70,27% serta Sum 
Square Residual yang rendah sebesar 25,72 dengan jumlah variabel signifikan 
sebanyak 2 variabel dan tidak signifikan sebanyak 2 variabel. 

Nilai intercept positif setiap kabupaten/kota mempunyai arti bahwa apabila 
di kabupaten/kota tersebut tidak terdapat variabel infrastruktur panjang jalan, 
infrastruktur listrik, infrastruktur air bersih dan infrastruktur puskesmas, maka 
pertumbuhan ekonomi akan tetap meningkat sebesar nilai intercept-nya. 
Sedangkan nilai intercept negatif memiliki arti bahwa apabila di kabupaten/kota 
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tersebut tidak terdapat variabel infrastruktur panjang jalan, infrastruktur listrik, 
infrastruktur air bersih dan infrastruktur puskesmas, maka pertumbuhan ekonomi 
akan mengalami penurunan sebesar nilai intercept. 

Berdasarkan model yang terpilih dan terbaik yaitu model Fixed Effect 
(Cross Section Weight), maka didapatkanlah nilai konstanta dan koefisien pada 
tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.2 
Hasil Regresi Berganda Dengan Model Fixed Effect Cross Section Weight 

Variabel Koefisien Probabilitas 
Konstanta (β0) -2,344879 0,5631 
Infrastruktur Panjang Jalan -0,415742 0,0428 
Infrastruktur Listrik -0,070949 0,3606 
Infrastruktur Air Bersih 1,546682 0,0000 
Infrastruktur Puskesmas 0,004799 0,5619 

 

Berdasarkan tabel 4.2 persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut: 

                                                        

 

Uji t-statistik perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
masing-masing variabel independen terhadap variabel. Di bawah ini merupakan 
tabel hasil uji t-statistik kemampuan pembangunan infrastruktur yaitu 
infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air bersih dan infrastruktur 
puskesmas dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Tabel 4.3 
Hasil Uji t-statistik 

Variabel Probabilitas Taraf Signifikan Arah Hubungan Keterangan 
Panjang 
Jalan 

0,0428 0,05 Negatif Signifikan 

Listrik 0,3606 0,05 Negatif Tidak Signifikan 
Air Bersih 0,0000 0,05 Positif Signifikan 
Puskesmas 0,5619 0,05 Positif Tidak Signifikan 

   



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

139 
 

 

Koefisien infrastruktur panjang jalan yang diperoleh sebesar -0,415742 
dan menunjukkan hubungan negatif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan 
nilai probabilitas uji t statistik yakni 0.0428. Dengan demikian pengajuan 
hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan pembangunan 
infrastruktur panjang jalan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima. Akan 
tetapi, keberadaan variabel infrastruktur jalan memiliki pengaruh negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga oleh pengaruh dari investasi pemerintah di 
bidang infrastruktur jalan tidak langsung terhadap PDRB, melainkan berbentuk 
barang modal sebagai stimulus masuknya investor serta sebagai penyedia fasilitas 
dalam menunjang dan meningkatkan kegiatan perekonomian. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2009) 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda metode analisis Ordinary 
Least Square yang menunjukkan hasil pengujian bahwa infrastruktur jalan 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Bekasi. 

Sama halnya dengan temuan Chaerunnisa (2014) dengan menggunakan 
metode Ordinary Least Square menunjukkan hasil estimasi bahwa infrastruktur 
jalan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Kota Sukabumi. 

Koefisien infrastruktur listrik yang diperoleh sebesar -0,070949 dan 
menunjukkan hubungan negatif dan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan 
nilai probabilitas uji t statistik yang lebih besar dari taraf signifikan yang 
digunakan yaitu 0.3606 sehingga infrastruktur listrik tidak dapat dikatakan 
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. 
Dengan demikian pengajuan hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh 
signifikan pembangunan infrastruktur panjang jalan terhadap pertumbuhan 
ekonomi tidak diterima.  

Hal ini diduga oleh pemakaian konsumsi penggunaan listrik lebih besar 
proporsinya digunakan oleh kelompok rumah tangga saja sedangkan kelompok 
industri penggunaan proporsi konsumsi listrik begitu kecil. Penggunaan konsumsi 
energi listrik lebih banyak digunakan dalam kebutuhan sehari – hari kelompok 
rumah tangga, seperti penggunaan barang-barang elektronik, memasak, mencuci 
dan lain – lain dibandingkan untuk kelompok industri yang dari tahun 2010 – 
2016 penggunaan konsumsi listrik hanya sebesar 407,98 Gwh. Penggunaan 
perhitungan Gwh (Giga Watt per Hour) berlaku dalam perhitungan untuk setiap 
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provinsi di seluruh Indonesia, sedangkan untuk penggunaa Kwh (Kilo Watt per 
Hour) sendiri berlaku untuk perhitungan di kabupaten/kota serta pada tingkatan di 
bawahnya. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofiani (2016) 
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda model Fixed Effect yang 
menunjukkan hasil pengujian bahwa variabel jumlah energi listrik yang terjual 
(Kwh) tidak berpengaruh signifikan dan bernilai negatif terhadap pertumbuhan 
ekonomi Provinsi Lampung. 

Koefisien infrastruktur air bersih yang diperoleh sebesar 1,546682 dan 
menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan nilai 
probabilitas uji t statistik yakni 0.0000. Dengan demikian pengajuan hipotesis 
yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan pembangunan infrastruktur 
air bersih terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima. 

Pengaruh tersebut disebabkan karena adanya peningkatan penyaluran air 
bersih di setiap kabupaten/kota setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh, 
tahun 2010 jumlah pelanggan sebanyak 141.103 rumah mendapatkan akses air 
bersih dan pada tahun 2014 jumlah pelanggan yang dimiliki Perusahaan Daerah 
Air Minum sebesar 304.485 rumah. Pada tahun 2012 kategori kelompok 
pelanggan tercatat sebanyak 138.649 untuk rumah tangga, 17.018 untuk kategori 
niaga, 9.247 untuk kategori instansi pemerintah, 2.294 untuk kategori sosial dan 
sisanya 461 pelanggan untuk kategori industri dan khusus. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahputri 
(2013) dengan menggunakan analisis regresi linier berganda model Fixed Effect 
yang menunjukkan hasil pengujian bahwa variabel jumlah air bersih yang 
tersalurkan (M3) bernilai positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
Provinsi Jawa Barat.  Demikian pula hasil penelitian Fahlevi dkk (2016), dengan 
menggunakan metode analisis data panel hasilnya bahwa infrastruktur air bersih 
memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Aceh. 

Koefisien infrastruktur puskesmas yang diperoleh sebesar 0,004799 dan 
menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan 
nilai probabilitas uji t statistik yakni 0.5619. Dengan demikian pengajuan 
hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif pembangunan 
infrastruktur puksesmas terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diterima. Namun 
tidak signifikan diartikan dari variabel puskesmas diartikan sebagai kondisi belum 
mampu atau tidak berarti. 
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Tidak semua daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang 
memadai, di tambah lagi premi kesehatan yang belum menjangkau masyarakat 
daerah-daerah pelosok dan pedalaman, unit perangkat kesehatan yang belum 
mencukupi di daerah terpencil, penyediaan rumah sakit yang hanya terdapat di 
kota serta ketidaksadaran masyarakat akan akses kesehatan di daerahnya dapat 
menimbulkan permasalahan karena dapat menurunkan produktivitas penduduk.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2009) 
dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda model Generalized 
Least Square yang menunjukkan hasil pengujian bahwa variabel pelayanan 
kesehatan (puskesmas) berdampak positif dan tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 25 Kabupaten Kawasan Timur Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

Pembangunan infrastruktur panjang jalan yang memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat 
memaksa pemerintah untuk terus meningkat kualitas jalan yang ada agar dapat 
mendukung kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. 

Pembangunan infrastruktur listrik yang juga memiliki pengaruh yang 
negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi 
Kalimantan Barat menyebabkan perlunya peningkatan kapasitas pembangkit 
listrik untuk wilayah sekitar Provinsi Kalimantan Barat karena akan berpengaruh 
terhadap kesejahteraan masyarakat terutama bagi masyarakat yang belum teraliri 
listrik di daerahnya. Penggunaan energi pembangkit listrik terbarukan seperti 
pembangkit listrik tenaga surya dapat terus dioptimalkan demikian juga 
pembangkit tenaga listrik berbahan baku uranium yang bahan bakunya dapat 
diperoleh di Kabupaten Melawi. 

Pembangunan infrastruktur air bersih memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh kondisi 
geografis di Provinsi Kalimantan Barat yang banyak dilalui oleh aliran sungai, 
danau, maupun dekat pantai. Pemerintah hanya perlu menambah kapasitas 
penyaringan dan pembersih air agar kualitas air juga terjaga terutama jika 
memasuki musim kemarau. 

Pembangunan infrastruktur puskesmas memiliki pengaruh positif tapi 
tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah perlu 
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meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta premi kesehatan yang 
dapat mencakup seluruh masyarakat terutama bagi masyarakat yang belum 
mampu. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Azis, I. J. (1995). Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia. 
Jakarta: FE Universitas Indonesia. 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat 

---------Statistik Panjang Jalan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 
2010 - 2016 

 

---------Statistik Jumlah Produksi Listrik Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2010 - 2016 

---------Statistik Jumlah Air Bersih Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2010 - 2016 

---------Statistik Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun 2010 - 2016 

Calderon, C., & Serven, L. (2014). Infrastructure, growth, and inequality: an 
overview. 

Chaerunnisa, D. N. (2014). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sukabumi tahun 1990 - 2012. Skripsi. 

Fahlevi, F, M, E. G. (2016). Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Social 
Capital Terhadap PDRB di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 
Ekonomi Pembangunan Unsyiah. 

Hong, J., Chu, Z., &Wang, Q. (2011). Transport infrastructure and regional 
economic growth: evidence from China. Transportation, 38, 737-752. 
DOI 10.1007/S1 1116-011-9349-6. 

International Labor Organozation. (2011). A review of global fiscal stimulus. EC-
IILS Joint Discussion Paper Series No 5. 



Prosiding SATIESP 2018 
FEB Universitas Tanjungpura 

 

 

143 
 

 

Maryaningsih, N. H. S. (2014). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 
17. 

Nurudeen, A., & Usman, A. (2010). Government expenditure and economic 
growth in Nigeria, 1970-2008: A dissagregated analysis. Business and 
Economics Journal, 4, 1-11. 

Palei, T. (2015). Assessing the impact of infrastructure on economic growth and 
global competitiveness. Procedia Economics and Finance, 23, 168-175. 

Patra, A.K., & Acharya, A. (2011). Regional disparity, infrastructure development 
and economic growth: An inter-state analysis. Research and Practice in 
Social Sciences, 6 (2), 17-30. 

Purnomo, H. (2009). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Kabupaten Bekasi Tahun 1990 - 2006. Skripsi. 

Rangkang, M, R. A. (2014). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Sektor Publik 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah 
Efisiensi, Volume 14. 

Rofiani, I. L. (2016). Analisis Peran Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. Skripsi. 

Sahoo, P., Dash, R.K., & Nataraj, G. (2010). Infrastructure development and 
economic growth in China. Institute of Developing Economics (IDE) 
Discussion Paper No. 261. 

Sari, P. (2009). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi 25 Kabupaten Tertinggal Kawasan Timur Indonesia. Skripsi. 

Syahputri, E. A. (2013). Analisis Peran Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi Provinsi Jawa Barat. Skripsi. 

Todaro,  M. (2009). Pembangunan Ekonomi : Edisi Kesebelas Jilid 1. Jakarta: 
Erlangga. 

Warsilan, A. N. (2015). Peranan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
dan Implikasinya Pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. 
MIMBAR, Volume 31. 

Widayati, E. (2010). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produktivitas Ekonomi di 
Pulau Jawa Periode 2000 - 2008. Jurnal Media Ekonomi, 18, 11-20. 


