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Abstrak 

 

Produksi batubara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan 
regiona. Industri batubara  mampu menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan 

menciptakan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan melindungi lingkungan. 
Pertumbuhan ekonomi dari sektor batubara dapat menciptakan kesejahteraan mayarakat. Sumber 
data yang disajikan menggunakan data sekunder tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 melalui 

internet dan KESDM. 
Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan produksi batubara berpengaruh positif terhadap 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Melalui kebijakan otonomi daerah sehingga 
pembagian fiskal lebih lebih besar dan wewenang daerah untuk pengelolaan sumberdaya alam 
lebih luas mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di 

Indonesia.  
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia saat ini memiliki cadangan batubara sekitar 104,75 miliar ton. Pada tahun 2013 

cadangan batubara Indonesia yang  yang siap ditambang sebesar 5.5029 juta ton  yang tersebar  
antara lain di wilayah Sumatera sebesar 904,8 juta ton, Kalimantan sebesar 4.624 juta ton dan 
Sulawesi  sebesar 0,06 juta ton.  Sumberdaya dan cadangan batubara di Indonesia  (Kementerian 

Energi dan Sumberdaya Mineral - KESDM, 2013).  
 
Pelaku industri batubara dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pemerintah  yang diwakili oleh Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan yang terikat dalam Perjanjian Karya Pengusahaan 
Pertambangan Batubara (PKP2B) dan swasta murni. Kebutuhan batubara dalam negeri maupun 

dalam negeri sangat besar, harga meningkat,  tentunya perusahaan batubara terus meningkatkan 

produksi batubara. Peningkatan produksi batubara berdampak penerimaan negara dari pajak 
maupun non pajak untuk negara/daerah.  
 

UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah dan UU No.25/1999 tentang perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan daerah memberikan dasar sitem  sentralisasi menjadi desentralisasi 
(otonomi daerah). Sistem desentralisasi mendelegasian kewenangan yang lebih besar dalam 

pengelolaan sumberdaya pertambangan dan perimbangan yang lebih jelas dan wajar atas 
penerimaan negara antara pusat dan daerah. Desentralisasi membawa kemajuan bagi daerah dan 



juga peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah diberi wewenang yang luas 
untuk mengelola kekayaan daerah guna dimanfaatrkan bagi pembangunan daerah dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.  

Produksi batubara memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah 
melalui penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup 

masyarakat. Perusahaan pertambangan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan 
masyarakat, ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja, jasa pelayanan, dana untuk 
pembangunan daerah.  

 
 

Menurut teori neo-klasik bahwa fungsi produksi adalah jumlah maksimum output yang 
dihasilkan dari kombinasi input tertentu. Fungsi produksi diasumsi adalah produksi menentukan 
pendapatan perkapita masyarakat. Perusahaan membayar faktor produksi dengan salah satu cara 

memberikan biaya tenaga kerja atau upah yang menjadi pendapatan bagi rumah tangga.  Ekspor 
dari produksi meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi melalui 

pembayaran dalam valuta asing.  
 
Soelistijo, Wibowo, dan Wibawa (2012) menyatakan batubara memberikan kontribusi terhadap 

perekonomian daerah dan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.   Sektor batubara memberikan kontribusi perekonomian yang riil dan sebagai modal 

dasar pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, Namun menurut   (Stephens dan 
Ahern, 2001) bahwa perusahaan batubara berdampak negatif terhadap  lingkungan sehingga 
menurunkan kesehatan masyarakat  Daerah yang mempunyai potensi tambang tidak berhasil 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Subandar, Bishry, dan Agustas, 2006). Pendapat ahli 
serta banyak studi empiris bahwa negara yang kaya potensi tambang cenderung tidak 

memberikan kemajuan peradaban masyarakat di daerah penambangan batubara. Perusahaan 
pertambangan batubara tidak memberikan pengaruh peningkatan masyarakat, cenderung 
mematikan usaha sektor pertanian, perkebunan dan peikanan (Risal, Paranoan, dan Djaja, 2013).  

 
 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

Teori Produksi  

 

Fungsi produksi adalah fungsi yang menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dari 

kombinasi input tertentu. Fungsi produksi dalam teori neo-klasik adalah : 
Y = f (K, L) 

Asumsi dari fungsi produksi yang menentukan pendapatan perkapita masyarakat menggunakan 

dua faktor, yaitu modal (K) dan tenaga kerja (L). Fungsi produksi bersifat constan returns to 
scale atau bila semua factor produksi ditingkatkan secara proporsional, maka output akan 

meningkat dengan proporsi yang sama. Jadi perubahan output dipengaruhui oleh perubahan 
modal dan perubahan tenaga kerja. Perusahaan membayar factor produksi dengan cara 
memberikan biaya modal dan biaya tenaga kerja atau upah yang menjadi pendapatan bagi rumah 

tangga (Todaro, 2003). 
 



Produksi merupakan kegiatan memberikan nilai tambah atau menciptakan manfaat yang lain. 
Faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi jumlahnya tidak dapat diubah secara 

cepat bila keadaan pasar menghendaki perubahan output dan faktor produksi jumlahnya dapat 
berubah-ubah dalam waktu relatif singkat dengan jumlah output yang dihasilkan (tenaga kerja, 

bahan mentah).  
 

Pertumbuhan Ekonomi 

 

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis 

tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara/daerah. Sirojuzilam (2008) 
menyatakan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah 
akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan absolute kaya akan sumber daya alam, mengukur 

kualitas hidup manusia sehingga semakin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi 
pula taraf hidup manusia.  

 
Adam Smith (1989) menyatakan pertumbuhan ekonomi ditandai dua faktor yang saling berkaitan 
yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Ada 3 komponen yang saling  

mempengaruhi tinggi rendahnya output yaitu sumberdaya alam, tenaga kerja dan jumlah 

persediaan barang modal.  

 

Todaro (2000) menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan hasil 
(output) masyarakat yang disebabkan oleh makin banyaknya jumlah faktor produksi yang 

digunakan dalam proses produksi masyarakat. Secara umum pertumbuhan ekonomi memiliki arti 
peningkatan pada Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) suatu 
negara. Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan peningkatan output dan pendapatan riil 

perkapita memang bukanlah satu-satunya sasaran kebijakan terutama di negara-negara 
berkembang, namun kebijakan ekonomi menaikkan tingkat pertumbuhan output memang perlu 

dilakukan. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu syarat yang sangat diperlukan untuk 
perbaikkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya seperti 
peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat, ataupun penyediaan fasilitas dan sarana-

sarana sosial lainnya. 
 

Produk Domestik  Regional Bruto (PDRB)  
 
Widodo (2006), menyatakan bahwa indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di 

suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB). PDRB atas harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar.  
 
PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang 

dimilikinya. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung 
kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Menurut Aryanto (2011), 

yang lebih relevan untuk digunakan adalah nilai PDRB berdasar harga konstan daripada PDB 
atas dasar harga berlaku.  
 

Prishardoyo (2008) menyatakan tingkat perkembangan PDRB sebagai ukuran kesuksessan suatu 
daerah untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Sukirno (2004) menyatakan bahwa 



peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Todaro (2003) menyatakan 

pertumbuhan ekonomi. akan menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan 
pengangguran.  

 
Kesejahteraan Masyarakat 

 

Teori kesejahteraan masyarakat menjelaskan ada dua perbedaan pada dasarnya yaitu : yaitu teori 
kesejahteraan sosial dan teori kesejahteraan ekonomi. Teori kesejahteraan sosial dapat 

digolongkan menjadi classical utilitarian yang menekankan pada kesenangan (pleasure) atau 
kepuasan (utility) dan neoclassical welfare theory menekankan kondisi kesejahteraan sosial yang 
maksimum untuk semua kepuasan individu.  

 
Fungsi kesejahteraan (welfare) secara spesifik dengan persamaan sebagai berikut : 

W = w (Y, I, P) 

Dimana  W adalah kesejahteraan, Y adalah pendapatan per kapita, I adalah ketimpangan dan P 
adalah kemiskinan absolute. Ketiga variabel ini mempunyai signifikan berbeda dan selayaknya 

dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan di negara-negara berkembang 
(Todaro, 2003). 

 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  

Todaro (2003) mengatakan bahwa Human Development Index (HDI) merupakan perangkat yang 
sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antar negara maupun antar daerah. 
Indikator Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya, namun 

pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia.  
 

Kuncoro (2006) menyatakan bahwa kunci pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat 
adalah laju pertumbuhan ekonomi dan HDI (human Development Index

- - (2012) 
menyatakan IPM merupakan  indikator gabungan yang yang mengacu pada tiga hal penting 

yakni: pendapatan, pendidikan, dan kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan gambaran lebih 
lengkap tentang kesejahteraan manusia.  
 

Ukuran indikator IPM di Indonesia  menggunakan data Biro Pusat Statistik. Indeks pembangunan 
manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen 

dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan beberapa komponen, yaitu capaian umur panjang dan 
sehat yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata 
lamanya bersekolah mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya 

beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya 
pengeluaran per kapita. 

 
 
Pengaruh Produksi Batubara Terhadap Ekonomi Dan Kesejahteraan 

 



Produksi batubara berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor batubara 
dipengaruhi besarnya penggunaan investasi, tenaga kerja serta dan berpengaruh penting dengan 

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi menciptakan tenaga kerja dan berpengaruh 
terhadap produksi batubara (Jamli, 2012).  

 
Perusahaan batubara berpotensi untuk menciptakan kesejahteraan terhadap negara yang kaya 
sumber daya alam. Ekspor batubara sebagai kontribusi ekonomi nasional. Sumber keuntungan 

dari pertambangan dari royalti dan pajak. Perusahaan pertambangan membangun infranstruktur 
untuk jalan, tenaga listrik sehingga dapat menguntungkann ekonomi masyarakat daerah. 

Perusahaan pertambangan membutuhkan tenaga kerja banyak pada tahap konstruksi dan produksi  
(Crowson, 2010).  
 

Salim (2007, 2012) menyatakan setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti 
menimbulkan dampak positif terhadap Pemerintah Pusat, kabupaten/kota dan masyarakat lokal 

melalui penciptaan lapangan. Skaer (2002) menyatakan perusahaan pertambangan dapat 
menciptakan kesejahteraan mayarakat berupa peningkatan kesempatan kerja, mengurangi tingkat 
kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat.  

 
Hipotesis 

1. Produksi batubara berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 
2. Produksi batubara berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia 
 

 

METODE PENELITIAN 

 
Secara rinci, definisi operasional variabel dapat dijelaskan berikut : 
1. Produksi batubara selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 di Indonesia.  

2. Pertumbuhan ekonomi berupa Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertambangan dengan 
harga konstan tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 di Indonesia  

3. Kesejahteraan masyarakat berupa Indeks Pembangunan Manusia tahun 2000 sampai dengan 
tahun 2013 di Indonesia  

 

Alat Analisis 

 

Adapun alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis linier berganda 
yaitu sebagai variabel independen produksi batubara (X) dan sebagai variabel dependen PDRB 
(Y2) dan kesejahteraan masyarakat (Y1). Teknik analisis ini menggunakan formulasi sebagai 

berikut : 
 

Y1 = α0 +  α1 X 
Y2 = α0 +  α2 X 
 

 
 

Dimana: 
Y1 = Pertumbuhan ekonomi 



Y2 = Kesejahteraan Masyarakat 
X1 = Produksi Batubara 

X2 = Tenaga kerja 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Produksi batubara di Indonesia mengalami peningkatan sangat signifikan dari tahun 2000 sampai 

dengan 2013. Peningkatan produksi batubara dipengaruhi harga dan permintaan dalam negeri 
maupun luar negeri semakin meningkat untuk pembangkit energi listrik dan perusahaan, 

disajikan pada Gambar 4.1..  
 
 

 
 

Gambar 4.1. Tingkat Produksi (Juta Ton) Di Indonesia Tahun 1996-2013 
 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia mengalami peningkatan sangat signifikan dari 
tahun 2000 sampai dengan 2013. Peningkatan indeks pembangunan manusia dipengaruhi 
kebijakan otonomi daerah bahwa daerah harus memprioritaskan pembangunan manusia, 

disajikan pada Gambar 4.2.  
 
 



 
 

Gambar 4.2. IPM Di Indonesia Tahun 1996-2013 
 

PDRB sektor pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan sangat signifikan dari tahun 
2000 sampai dengan 2013. Peningkatan PDRB sector pertambangan dipengaruhui produksi 

batubara, harga dan permintaan pasar, disajikan pada Gambar 4.3.  
 

 
 

Gambar 4.3. PDRB Sektor Pertambangan Di Indonesia Tahun 2000-2013 
 

Pembahasan 

 
Menurut tabel hasil regresi berganda, menunjukkan produksi batubara (X) terhadap 
kesejahteraan masyarakat (Y1) mempunyai nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka produksi batubara 

berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. produksi batubara (X) 
terhadap PDRB sektor pertambangan (Y2) mempunyai nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka 

produksi batubara berpengaruh positif terhadap PDRB sektor pertambangan di Indonesia. 
 



 
Pengaruh produksi batubara (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y1) adalah sebesar 

koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,715 atau 71,5%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 
28,5% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model. Pengaruh produksi batubara (X) 

terhadap PDRB sektor pertambangan (Y2) adalah sebesar koefisien determinasi (R2) yaitu 
sebesar 0,914 atau 91,4,%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 8,6% dipengaruhi oleh variabel-
variabel lain di luar model, disajikan pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi Berganda Pengaruh Produksi Batubara Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Dan Ksejahteraan Masyarakat Di Indonesia 

 

Konstruksi R-Square Probabbility < 0,05 Keterangan 

X  Y1 0,715 0,000 Pengaruh 

X  Y2 0,914 0,000 Pengaruh 
Sumber : data diolah  

 

Y1 = 66,2 + 0,019 X 
Y2 = 39.371 + 84 X 

 

Dari hasil analisa regresi linier berganda diperoleh persamaan regresei Y1 = 66,2 + 0,019 X 

maka apabila produksi batubara meningkat 1 juta ton maka indeks pembangunan manusia akan 
meningkatkan sebesar 0,019. Persamaan regresei Y2 = 39371 + 84 X maka apabila produksi 
batubara meningkat 1 juta ton maka PDRB sector pertambangan akan meningkatkan sebesar 84 

milyar.  
 

Hasil penelitian sesuai pendapat Jamli (2012) bahwa produksi batubara berpengaruh besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Crowson (2010) bahwa perusahaan batubara berpotensi untuk 
menciptakan kesejahteraan terhadap negara yang kaya sumber daya alam. Ekspor batubara 

sebagai kontribusi ekonomi nasional. Perusahaan pertambangan membangun infranstruktur untuk 
jalan, tenaga listrik sehingga dapat menguntungkann ekonomi masyarakat daerah. Skaer (2002) 

menyatakan perusahaan pertambangan dapat menciptakan kesejahteraan maya rakat berupa 
peningkatan kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar hidup 
masyarakat.  

 
 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Produksi batubara berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.  
2. Produksi batubara berpengaruh positif terhadap PDRB sector pertambangan di Indonesia. 

 
Saran 

 



Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut : 

 
1. Produksi batubara di Indonesia harus ditingkatkan, karena dengan meningkatnya produksi 

akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan di 
Indonesia. Selain itu untuk meningkatkan sektor lain, hasil produksi batubara di arahkan 
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai energi industri lokal.  

2. Pemerintah dan instansi terkait harus mampu menarik minat investor diantaranya  
meningkatkan keamanan, memberikan jaminan kepastian hukum, menjaga stabilitas ekonomi, 

peraturan yang tidak menyulitkan investor, serta mempermudah prosedur dan ijin usaha.  
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LAMPIRAN 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .846
a
 .715 .692 1.72652 

a. Predictors: (Constant), X 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 89.927 1 89.927 30.168 .000
a
 

Residual 35.770 12 2.981   

Total 125.697 13    

a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Y1  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 66.216 .873  75.855 .000 

X .019 .003 .846 5.493 .000 

a. Dependent Variable: Y1  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .956
a
 .914 .907 3803.53648 

a. Predictors: (Constant), X 

 
 

 
 

 
 



ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.847E9 1 1.847E9 127.669 .000
a
 

Residual 1.736E8 12 1.447E7   

Total 2.021E9 13    

a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Y2  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 39371.065 1923.061  20.473 .000 

X 84.031 7.437 .956 11.299 .000 

a. Dependent Variable: Y2  

 

 

 

 

 

 

 

 


