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ABSTRAK 

 

Pembangunan infrastruktur berdampak sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang untuk menyokong banyak aspek antara lain ekonomi dan sosial. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan 

usaha ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat di daerah bantaran Sungai Ngrowo di 

desa  Panggungrejo, Kutoanyar, dan Tretek Kabupaten Tulungagung. Teknik penelitian dalam 

penelitian ini adalah statistik deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, dokumentasi dan kuesioner yang disebarkan kepada 55 responden, kemudian 

dianalisis menggunakan software SPSS 23 for windows.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pembangunan infrastruktur jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

usaha ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat di daerah bantaran Sungai Ngrowo di 

desa Panggungrejo, Kutoanyar, dan Tretek di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil 

penelitian ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan 

pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor di daerah-daerah terpencil atau terisolasi 

agar perekonomian di Kabupaten Tulungagung dapat meningkat. 

  

KATA KUNCI : Infrastruktur, Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat, Kesejahteraan 

Masyarakat 
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I. LATAR BELAKANG 

Pembangunan merupakan suatu 

proses multidimensional yang meliputi 

berbagai perubahan mendasar atas struktur 

sosial, sikap-sikap masyarakat, dan 

institusi-institusi nasional, disamping tetap 

mengejar akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, penanganan ketimpangan 

pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. 

Pembangunan pada hakikatnya merupakan 

suatu proses perbaikan yang dilakukan 

secara terencana, sistematis, dan 

berlangsung terus menerus menuju 

keadaan yang lebih baik. Pada dasarnya 

suatu pembangunan bertujuan untuk 

memperluas kesempatan kerja, 

pertumbuhan ekonomi serta menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur 

sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-

sektor lain untuk berkembang dan juga 

sebagai sarana pencipta hubungan antara 

satu dengan yang lainnya. Berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 

menyebutkan bahwa: Infrastruktur adalah 

fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat 

keras, dan lunak yang diperlukan untuk 

melakukan pelayanan kepada masyarakat 

dan mendukung jaringan struktur agar 

pertumbuhan ekonomi dan sosial 

masyarakat dapat berjalan dengan baik. 

Kabupaten Tulungagung merupakan salah 

satu daerah di Jawa Timur yang 

mempunyai potensi sumber daya alam 

yang beragam, namun selama ini tiap 

sektor tersebut belum dikelola secara 

maksimal. Daerah pesisir menyimpan 

banyak potensi yakni dalam sektor 

pariwisata dan perikanan akan tetapi dari 

segi fasilitas dan prasarana masih belum 

memadai. Kota Surabaya sebagai ibukota 

provinsi, selain menjadi pusat 

pemerintahan juga menjadi pusat 

perekonomian memberikan kontribusi 

terhadap total Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) di Jawa Timur sebesar 

23,97 persen sedangkan Kabupaten 

Tulungagung hanya memberikan 

kontribusi sebesar 1,68 persen terhadap 

jumlah PDRB (BPS Jawa Timur, 2016). 

Kabupaten Tulungagung memiliki daya 

tarik dan potensi untuk menghasilkan 

pendapatan asli daerah. Namun 

pengembangan potensi sektor pariwisata di 

daerah, dengan kekayaan alam dan 

budayanya, masih terkendala oleh 

permasalahan infrastruktur, khususnya 

jalur transportasi. Karene wilayah yang 

memiliki kelengkapan sistem infrastruktur 

lebih baik biasanya mempunyai tingkat 

kesejahteraan sosial dan kualitas 

lingkungan serta pertumbuhan ekonomi 

yang lebih baik pula (Departemen 

Pekerjaan Umum, 2006). Apabila 

infrastruktur terus dikembangkan maka 
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akan menjadi salah satu faktor yang 

memberikan dampak positif bagi 

pembangunan ekonomi. Pemerintah 

Kabupaten Tulungagung berharap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat 

terus meningkat dibanding tahun 

sebelumnya tanpa membebani masyarakat 

melalui berbagai pungutan pajak atau 

retribusi daerah. Beberapa sektor yang 

dibidik pemerintah Kabupaten 

Tulungagung untuk mendulang PAD 

adalah kepariwisataan serta sentra usaha 

kecil menengah. Pada tahun 2014 

pemerintah Kabupaten Tulungagung 

berhasil membangun infrastruktur jalan di 

daerah bantaran Sungai Ngrowo di 

Panggungrejo, Kutoanyar, dan Tretek yang 

difungsikan sebagai jogging track dan 

pusat jajanan pasar (Ngrowo Waterfront) 

yang merupakan tempat pariwisata di 

Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya 

daerah tersebut tidak pernah terjamah oleh 

masyarakat karena jalannya yang sulit, 

belum teraspal (makadam) dan masih 

banyak lahan kosong dengan pohon-pohon 

besar sehingga masyarakat enggan 

melewati jalan tersebut. Pemerintah 

Kabupaten Tulungagung berhasil 

menyulap bantaran Sungai Ngrowo dengan 

akses jalan paving yang mulus dan sangat 

mudah dilalui. Dengan demikian kendala 

permasalahan infrastruktur, khususnya 

jalur transportasi sudah terselesaika untuk 

daerah bantaran Sungai Ngrowo. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak 

mungkin dicapai apabila tidak ada 

ketersediaan infrastruktur yang memadai 

atau dengan kata lain infrastruktur 

merupakan kunci perkembangan ekonomi. 

Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur 

dapat mendorong terciptanya stabilitas 

berbagai aspek dalam masyarakat guna 

menunjang laju pembangunan nasional 

(Departemen Pekerjaan Umum, 2006). 

Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Warsilah dan Akhmad (2015) 

menjelaskan bahwa infrastruktur jalan 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi kota Samarinda, 

semakin tinggi akses infrastruktur jalan 

memberi kelancaran terhadap mobilitas 

masyarakat dan arus barang, yang akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Iek 

membuktikan bahwa pertama, 

pembangunan infrastruktur jalan sebagai 

pemicu utama tumbuhnya lapangan 

pekerjaan baru dan berdampak pada 

sumber penerimaan masyarakat yang 

bervariasi. Kedua, pembangunan 

infrastruktur jalan sorong-maybrat 

berdampak sosial lebih besar daripada 

dampak ekonomi. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti 

merasa penting untuk meneliti kawasan 

bantaran Sungai Ngrowo guna mengukur 
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dampak pembangunan infrastruktur jalan 

terhadap pertumbuhan usaha ekonomi, 

membantu menentukan kebijakan dan 

evaluasi pembangunan infrastruktur dan 

membantu mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis dampak 

pembangunan infrastruktur jalan 

terhadap pertumbuhan usaha ekonomi 

rakyat dan kesejahteraan masyarakat di 

bantaran Sungai Ngrowo di Desa 

Panggungrejo, Kutoanyar, dan Tretek 

Kabupaten Tulungagung “ 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di bantaran 

Sungai Ngrowo di Desa Panggungrejo, 

Kutoanyar, dan Tretek Kabupaten 

Tulungagung. Waktu yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah selama 3 bulan. 

Terhitung mulai bulan April 2018 sampai 

dengan Juni 2018. 

Varibel dalam penilitian ini terdiri 

dari tiga (3) variabel yaitu variabel bebas 

(X) infrastruktur jalan dengan indikator 

yang diungkapkan oleh Badan Pusat 

Statistik  (2015:24), yaitu: struktur dasar, 

penataan lingkungan, sarana transportasi, 

dan peningkatan akses. Sedangkan dua 

variabel terikat (Y) pertumbuhan usaha 

ekonomi rakyat dengan indikator yang 

dijelaskan oleh Prapti dkk (2015), yaitu: 

pendapatan per kapita, tenaga kerja dan 

pengangguran. Dan kesejahteraan 

masyarakat dengan indikator menurut 

Setyowati dkk (2016) , yaitu: pendapatan 

perkapita penduduk, perkembangan dan 

pemerataan ekonomi, tingkat pendidikan 

masyarakat, tingkat kesehatan, penyediaan 

lapangan kerja, kesempatan kerja, 

ketersediaan sarana penunjang untuk 

kesenian dan Budaya. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Teknik dan alat 

penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah statistik deskriptif. 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah Masyarakat RT.03/RW.04 Desa 

Panggungrejo berjumlah 45 Kepala 

Keluarga (KK), masyarakat RT.03/RW.08 

Desa Kutoanyar berjumlah 52 KK, 

masyarakat RT.05/RW.02 Desa Tretek 

berjumlah 40 KK yang peneliti dapatkan 

dari arsip data KK di Ketua Rukun 

Tetangga. Jadi populasi dalam penelitian 

ini berjumlah 137 KK. 

Menurut Sugiyono (2015:81), 

“sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi.” 

Teknik yang digunakan dalam menentukan 

sampel adalah pendekatan probability 

sampling dengan menggunakan metode 

simple random sampling, menurut 

Sugiyono (2015:82), simple random 

sampling adalah pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak 
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tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi tersebut.  

Dalam penelitian ini peneliti 

menghitung ukuran sampel menggunakan 

teknik solvin menurut Sugiyono (2015:87). 

Rumus slovin untuk menentukan jumlah 

sampel. 

Jumlah populasi dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 137 KK, sehingga 

presentasi kelonggaran yang digunakan 

adalah 10% (e = 0,1). Maka perhitungan 

untuk mengetahui jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

   
   

           
   

   

   
 = 55 

Berdasarkan perhitungan di atas 

jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

60 responden, yaitu masyarakat 

RT.03/RW.04 desa Panggungrejo 

sebanyak 30 responden, masyarakat 

RT.03/RW.08 desa Kutoanyar sebanyak 15 

responden, dan masyarakat RT.05/RW.02 

desa Tretek sebanyak 15 responden yang 

diambil secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi tersebut. 

Untuk mendapatkan data yang baik, 

peneliti harus memiliki alat pengumpul 

data yang disebut instrumen penelitian. 

Menurut Arikunto (2016:134) „‟instrumen 

penelitian merupakan alat bantu bagi 

peneliti dalam mengumpulkan data.‟‟ Jenis 

instrumen yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. 

Teknis analisis data menggunakan 

analisis regresi linier sederhana. Dalam 

pengujian data terlebih dahulu harus 

melakukan uji asumsi klasik yang meliputi 

uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil Analisis Data X terhadap Y1 

a. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat 

(dependent), variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi 

normal.Model regresi yang baik 

adalah mempunyaidistribusi data 

normal atau mendekati normal. Ada 

dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau 

tidak, yaitu dengan analisis grafik 

dan analisis statistik.  

Gambar 1 

Uji Normalitas Grafik normal 

probability plot 
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Berdasarkan gambar 1 dapat 

dilihat bahwa data telah 

berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah 

memenuhi dasar, bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal 

yang menunjukkan pola distribusi 

normal. Maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 1 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandard

ized 

Residual 

N 60 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

4.2420728

0 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .092 

Positive .081 

Negative -.092 

Test Statistic .092 

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

Sumber: Output SPSS versi 23 

Berdasarkan tabel 1 dapat 

dilihat bahwa nilai signifikan 

Unstandardized Residual lebih 

besar dari nilai signifikan yang 

ditetapkan yaitu sebesar 0.05 atau 

5%. Nilai Asymp.Sig (2-tailed) 

sebesar 0.2 > 0.05, maka data 

residual terdistribusi normal. 

2) Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk 

menilai ada tidaknya autokorelasi 

dilihat dari nilai durbin Watson 

dengan ketentuan du < d < 4 – du, 

jika nilai d terletak antara du dan 4 

– du berarti bebas dari autokorelasi 

atau tidak ada autokorelasi positif 

dan negatif. 

Tabel 2 

Uji Autokorelasi X terhadap Y1 

Model Summaryb 

Mod

el R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbi

n-

Watso

n 

1 .604a .365 .354 4.278 1.789 

a. Predictors: (Constant), Infrastruktur Jalan 

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Usaha 

Ekonomi Rakyat 
Sumber: Output SPSS versi 23 data primer 

diolah, 2018 

Tabel 2 di atas 

menunjukkan bahwa nilai durbin 

watson (dw) sebesar 1.789. Nilai du 

(1,55) = 1.60 sehingga 4 - du = 4 - 

1.60 = 2.4. Maka dapat 

disimpulkan nilai dw pada tabel 

tersebut terletak antara du s/d 4 – 

du sehingga asumsi autokorelasi 

telah terpenuhi. 

3) Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskidastisitas 

bertujuan untuk mengujikan apakah 

dalam model regresi terjadi 
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ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan 

lain. 

 

 

 

Gambar 2 

Uji Heteroskidastisitas 

Dampak pembangunan infrastruktur 

jalan terhadap 

 pertumbuhan usaha ekonomi rakyat 

 

 

Berdasarkan gambar 2 di 

atas dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak tidak 

membentuk pola serta berada di 

atas dan di bawah nol. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau asumsi 

heteroskedastisitas telah terpenuhi. 

Maka dapat diartikan bahwa dari 

hasil jawaban responde tentang 

infrastruktur jalan tidak mempunyai 

standar deviasi atau penyimpangan 

data yang sama terhadap 

pertumbuhan usaha ekonomi rakyat 

dan kesejahteraan masyarakat. 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier 

sederhana adalah hubungan secara 

linier antara satu variabel independen 

(X) dan satu variabel dependen (Y). 

Dalam penelitian ini analisis regresi 

linier sederhana bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel 

infrastruktur jalan terhadap 

pertumbuhan usaha ekonomi rakyat. 

 

Tabel 3 

Hasil analisis regresi 

Sumber: Output SPSS versi 23 data 

primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi pada tabel 4.8, maka diperoleh 

model persamaan linier sederhana 

sebagai berikut: 

                

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 26.1

99 
3.170  

Infrastruktur 

Jalan 
.767 .133 .604 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Usaha 

Ekonomi Rakyat 
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Model regresi linier sederhana 

di atas, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

Huruf Y merupakan variabel 

terikat yang nilainya akan diprediksi 

oleh variabel bebas. Pada analisis ini 

yang menjadi variabel terikat adalah 

pertumbuhan usaha ekonomi rakyat 

(Y1), yang nilainya akan diprediksi 

oleh variabel infrastruktur jalan (X). 

 

1) Constant = 26.199 

Jika variabel infrastruktur 

jalan (X) = 0, maka 

pertumbuhan usaha ekonomi 

rakyat (Y1) nilainya sebesar 

26.199. 

2) Koefisien X = 0.767 

Yang berarti jika terdapat 

kenaikan 1 (satu) satuan yang 

dialami infrastruktur jalan, maka 

akan diikuti oleh kenaikan 

pertumbuhan usaha ekonomi 

rakyat sebesar 0.767 satuan. 

Dalam hal ini faktor lain yang 

mempengaruhi dianggap 

konstan. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi hubungan 

positif antara pembangunan 

infrastruktur jalan dengan 

pertumbuhan usaha ekonomi 

rakyat, semakin meningkat 

pembangunan infrastruktur jalan 

maka semakin meningkat pula 

pertumbuhan usaha ekonomi 

rakyat. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi 

dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur seberapa besar pengaruh 

antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas dan 

sebaliknya.  

Tabel 4 

Koefisien Determinasi 

Sumber: Output SPSS versi 23 data primer 

diolah, 2018 

Dari tabel 4 di atas dapat 

dijelaskan bahwa besarnya koefisien 

determinasi (Adjusted R square) 0.45 

yang berarti menunjukkan bahwa 

infrastruktur jalan mempunyai 

pengaruh sebesar 35.4% terhadap 

pertumbuhan usaha ekonomi rakyat 

dan sisanya sebesar 64.5% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang 

Model Summaryb 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

1 .604a .365 .354 

a. Predictors: (Constant), Infrastruktur Jalan 

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Usaha 

Ekonomi Rakyat 
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tidak termasuk dalam variabel 

penelitian ini.. 

d. Pengujian Hipotesis 

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Berikut hasil penelitian Uji t pada 

penelitian ini: 

(1) Hipotesis 1 

Tabel 5 

Uji t X terhadap Y1 

Sumber: Output SPSS versi 23 data primer 

diolah, 2018 

Pengujian Hipotesis 1 

(a) H0 : b1 = infrastruktur jalan secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan usaha ekonomi 

rakyat di daerah bantaran Sungai 

Ngrowo di Desa  Panggungrejo, 

Kutoanyar, dan Tretek di Kabupaten 

Tulungagung. 

(b) Ha : b1 = infrastruktur jalan secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan usaha ekonomi 

rakyat di daerah bantaran Sungai 

Ngrowo di Desa  Panggungrejo, 

Kutoanyar, dan Tretek di Kabupaten 

Tulungagung. 

Berdasarkan hasil di atas diperoleh 

nilai signifikansi infrastruktur jalan sebesar 

0.000 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini berarti infrastruktur jalan 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan usaha ekonomi 

rakyat di daerah bantaran Sungai Ngrowo 

di Desa  Panggungrejo, Kutoanyar, dan 

Tretek di Kabupaten Tulungagung. 

Hasil Analisis Data X terhadap Y2 

a. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat 

(dependent), variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi 

normal.Model regresi yang baik 

adalah mempunyaidistribusi data 

normal atau mendekati normal. Ada 

dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau 

tidak, yaitu dengan analisis grafik 

dan analisis statistik.  

Gambar 3 

Uji Normalitas Grafik normal 

probability plot 

 

 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

1 (Constant) 8.265 .000 

Infrastruktur 
Jalan 

5.777 .000 

a. Dependent Variable: 

Pertumbuhan Usaha Ekonomi 

Rakyat 
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Berdasarkan gambar 3 dapat 

dilihat bahwa data telah 

berdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan gambar tersebut sudah 

memenuhi dasar, bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal 

yang menunjukkan pola distribusi 

normal. Maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

Tabel 6 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test 

Sumber: Output SPSS versi 23 

Berdasarkan tabel 6 dapat 

dilihat bahwa nilai signifikan 

Unstandardized Residual lebih 

besar dari nilai signifikan yang 

ditetapkan yaitu sebesar 0.05 atau 

5%. Nilai Asymp.Sig (2-tailed) 

sebesar 0.052 > 0.05, maka data 

residual terdistribusi normal. 

2) Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk 

menilai ada tidaknya autokorelasi 

dilihat dari nilai durbin Watson 

dengan ketentuan du < d < 4 – du, 

jika nilai d terletak antara du dan 4 

– du berarti bebas dari autokorelasi 

atau tidak ada autokorelasi positif 

dan negatif. 

Tabel 7 

Uji Autokorelasi X terhadap Y1 

Model Summaryb 

Mod

el R 

R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .564a .318 .306 4.018 1.856 

a. Predictors: (Constant), Infrastruktur Jalan 

b. Dependent Variable: Kesejahteraan 

Masyarakat 

Sumber: Output SPSS versi 23 data primer 

diolah, 2018 

Tabel 7 di atas 

menunjukkan bahwa nilai durbin 

watson (dw) sebesar 1.856. Nilai du 

(1,55) = 1.60 sehingga 4 - du = 4 - 

1.60 = 2.4. Maka dapat 

disimpulkan nilai dw pada tabel 

tersebut terletak antara du s/d 4 – 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandar

dized 

Residual 

N 60 

Normal 

Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

3.9836029

5 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .114 

Positive .114 

Negative -.065 

Test Statistic .114 

Asymp. Sig. (2-tailed) .052c 
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du sehingga asumsi autokorelasi 

telah terpenuhi 

3) Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskidastisitas 

bertujuan untuk mengujikan apakah 

dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan 

lain 

Gambar 4 

Uji Heteroskidastisitas 

Dampak pembangunan infrastruktur 

jalan terhadap 

 pertumbuhan usaha ekonomi rakyat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4 di 

atas dapat dilihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak tidak 

membentuk pola serta berada di 

atas dan di bawah nol. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau asumsi 

heteroskedastisitas telah terpenuhi. 

Maka dapat diartikan bahwa data 

dari hasil jawaban responde tentang 

infrastruktur jalan tidak mempunyai 

standar deviasi atau penyimpangan 

data yang sama terhadap 

pertumbuhan usaha ekonomi rakyat 

dan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

b. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier 

sederhana adalah hubungan secara 

linier antara satu variabel independen 

(X) dan satu variabel dependen (Y). 

Dalam penelitian ini analisis regresi 

linier sederhana bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel 

infrastruktur jalan terhadap 

pertumbuhan usaha ekonomi rakyat. 

Tabel 8 

Analisis Regresi Linier 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 29.460 2.977  

Infrastruktu

r Jalan 
.648 .125 .564 

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat 

Sumber: Output SPSS versi 23 data 

primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis 

regresi pada tabel 8 maka diperoleh 

model persamaan linier sederhana 

sebagai berikut: 
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Model regresi linier sederhana 

di atas, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a) Constant = 29.460 

Jika variabel infrastruktur jalan 

(X) = 0, maka kesejahteraan 

masyarakat (Y2) nilainya sebesar 

28.065. 

b) Koefisien X = 0.648 

Yang berarti jika terdapat 

kenaikan 1 (satu) satuan yang 

dialami infrastruktur jalan, maka 

akan diikuti oleh kenaikan 

kesejahteraan masyarakat sebesar 

0.699 satuan. Dalam hal ini faktor 

lain yang mempengaruhi dianggap 

konstan. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif 

antara pembangunan infrastruktur 

jalan dengan kesejahteraan 

masyarakat, semakin meningkat 

pembangunan infrastruktur jalan 

maka kesejahteraan masyarakat 

akan meningkat. 

c. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi 

dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel 

dependen. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas 

dan sebaliknya.  

 

 

 

 

Tabel 9 

Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

1 .604a .365 .354 

a. Predictors: (Constant), Infrastruktur Jalan 

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Usaha 
Ekonomi Rakyat 

Sumber: Output SPSS versi 23 data primer 

diolah, 2018 

Dari tabel 9 di atas dapat 

dijelaskan bahwa besarnya 

koefisien determinasi (Adjusted R 

square) 0.306 yang berarti 

menunjukkan bahwa infrastruktur 

jalan mempunyai pengaruh sebesar 

30.6% terhadap pertumbuhan usaha 

ekonomi rakyat dan sisanya sebesar 

69.4% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam 

variabel penelitian ini.. 

d. Pengujian Hipotesis 

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Berikut hasil penelitian Uji t pada 

penelitian ini: 
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(2) Hipotesis 2 

Tabel 10 

Uji t X1 terhadap Y2 

Sumber: Output SPSS versi 23 data 

primer diolah, 2018 

Pengujian Hipotesis 2 

(a) H0 : b2 = infrastruktur jalan secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat di daerah bantaran 

Sungai Ngrowo di Desa  

Panggungrejo, Kutoanyar, dan 

Tretek di Kabupaten 

Tulungagung. 

(b) Ha : b2 = infrastruktur jalan secara 

parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kesejahteraan 

masyarakat di daerah bantaran 

Sungai Ngrowo di Desa  

Panggungrejo, Kutoanyar, dan 

Tretek di Kabupaten 

Tulungagung. 

Berdasarkan hasil di atas 

diperoleh nilai signifikan infrastruktur 

jalan sebesar 0.000 < 0.05, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 

infrastruktur jalan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat di daerah 

bantaran Sungai Ngrowo di Desa 

Panggungrejo, Kutoanyar, dan Tretek 

di Kabupaten Tulungagung. 

IV. PEMBAHASAN 

a. Pengaruh Infrastruktur Jalan 

terhadap Pertumbuhan Usaha 

Ekonomi Rakyat 

Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial pada tabel 5 

membuktikan bahwa infrastruktur 

jalan berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan usaha ekonomi rakyat. 

Dengan kebijakan yang dilakukan 

pemerintah untuk pembangunan 

infrastruktur jalan mampu menaikkan 

pertumbuhan usaha ekonomi rakyat 

sekitar bantaran Sungai Ngrowo di 

Desa Panggungrejo, Kutoanyar, dan 

Tretek di Kabupaten Tulungagung. 

Infrastruktur bergunan untuk 

memudahkan mobilitas faktor 

produksi, terutama penduduk; 

memperlancar mobilitas barang/jasa; 

dan memperlancar perdagangan antar 

daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

adanya suatu pembangunan jalan 

menjadi suatu kebutuhan vital sebagai 

alat pendukung utama dinamika dan 

aktivitas ekonomi. Hal tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan 

perekonomian daerah, dengan 

Coefficientsa 

Model t Sig. 

1 (Constant) 8.265 .000 

Infrastruktur 
Jalan 

5.777 .000 

a. Dependent Variable: Pertumbuhan 
Usaha Ekonomi Rakyat 
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perubahan nyata yang terjadi dalam 

pendapatan perkapita masyarakat dan 

berkurangnya pengangguran. 

Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Iek 

(2013) menjelaskan bahwa 

pembangunan infrastruktur jalan 

sebagai pemicu utama tumbuhnya 

lapangan pekerjaan baru dan 

berdampak pada sumber penerimaan 

masyarakat yang bervariasi. 

Pembangunan jalan telah mendorong 

tumbuh dan berkembangnya usaha-

usaha baru seperti usaha industri kecil, 

jasa angkutan, keramba ikan, minyak 

eceran, dan material bahan bangunan. 

Dampak yang terjadi ini sebagai 

akibat akses jalan yang mudah dan 

murah mendorong masyarakat 

melakukan usaha-usaha ekonomi 

dengan satu tujuan yaitu 

meningkatkan pendapatan keluarga. 

b. Pengaruh Infrastruktur Jalan 

terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat 

Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial pada tabel 10 

membuktikan bahwa infrastruktur 

jalan berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Apabila 

infrastruktur terus diperbaiki maka 

kesejahteraan masyarakat akan 

mengalami kenaikan dan semakin 

membaik atau terpenuhi. Karena pada 

hakekatnya pembangunan 

infrastruktur ditujukan kepada 

masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Misalkan 

melalui proyek, sektor infrastruktur 

dapat menciptakan lapangan kerja 

yang menyerap tenaga kerja. 

Infrastruktur merupakan pilar 

menentukan kelancaran arus barang, 

jasa, manusia, uang, dan informasi 

dari satu wilayah ke wilayah lain. 

Selain itu, infrastruktur jalan 

menetralisir harga barang dan jasa 

antar daerah. Manfaat yang diterima 

oleh masyarakat setempat dengan 

adanya pembangunan jalan sangat 

banyak, di antaranya berupa kenaikan 

harga atau nilai tanah, mudahnya 

akses jalan. 

Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Putri 

(2016) menjelaskan bahwa 

infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, 

dan kesempatan kerja secara langsung 

memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Kondisi infrastruktur 

jalan seperti kualitas permukaan jalan 

akan mendorong tumbuhnya aktivitas 

ekonomi dan akhirnya mampu 

meningkatkan pendapatan penduduk. 
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IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan, maka mendapatkan 

kesimpulan  bahwa pembangunan 

infrastruktur jalan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

usaha ekonomi rakyat dan 

kesejahteraan masyarakat di bantaran 

Sungai Ngrowo di desa Panggungrejo, 

Kutoanyar dan Tretek di Kabupaten 

Tulungagung dengan nilai signifikansi 

0.000 dan 0.000. 

V. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian di 

atas maka peneliti memberikan saran 

bagi Pemerintah Kabupaten harus 

lebih meningkatkan pembangunan di 

berbagai sektor, khususnya jalan. Agar 

pertumbuhan ekonomi Tulungagung 

semakin meningkat.dan bagi peneliti 

selanjutnya, diharapkan dapat 

melakukan penelitian yang lebih 

mengembangkan hasil yang telah 

dicapai peneliti saat ini, bahkan dapat 

menambah variabel dan indikator-

indikator pada variabel seperti 

pariwisata, infrastruktur air atau 

listrik.yang lebih mengembangkan 

hasil yang telah dicapai peneliti saat 

ini, bahkan dapat menambah variabel 

dan indikator-indikator pada variabel 

seperti pariwisata, infrastruktur air 

atau listrik. 
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