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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Pada bab ini termuat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, keaslian penelitian, 

kerangka pemikiran, serta sistematika penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin 

berkembang dengan pesat di seluruh dunia dan semakin banyak orang memiliki 

akses ke internet serta berbagai informasi. Saat ini dunia telah memasuki era 

revolusi industri 4.0.  Pada era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, semua 

seolah-olah telah melaju dengan cepat seiring perkembangan pesat baik pada 

bidang teknologi informasi maupun komunikasi atau disebut dengan TIK, yang 

mana memiliki dampak besar bagi manusia sebagai makhluk hidup yang terus 

berkembang (“Perpres No. 18 Tahun 2020,” 2020). Pembangunan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Indonesia pada tataran global mengalami peningkatan 

dari tahun 2012 ke tahun 2016. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat 

ke-114 dari 175 negara, sedangkan di tahun 2016 Indonesia mencapai peringkat 

111 dari 176 negara (ITU, Measuring Information Society 2017). 

Berdasarkan Indeks Pembangunan TIK di Indonesia, perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dalam empat tahun terakhir 

mengalami kecenderungan yang positif. Hal tersebut terlihat berdasarkan 

beberapa indikator, seperti pelanggan telepon seluler, individu yang menggunakan 

internet, pelanggan mobile broadband, pelanggan telepon tetap, dan pelanggan 

fixed-broadband yang mana mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke 2017, 

lalu menurun pada tahun 2018 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 

2019 (BPS, 2019). 
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Sumber : Indeks Pembangunan TIK, 2019 

 

GAMBAR 1. 1  

PERKEMBANGAN TIK INDONESIA, 2016-2019 

 

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, nilai IP-TIK Indonesia dan 

subindeks penyusunnya pada tahun 2018-2019 sebagai berikut: 

 

TABEL I. 1  

PERKEMBANGAN IP-TIK INDONESIA TAHUN 2018-2019 

 

Subindeks IP-TIK 2018 IP-TIK 2019 Pertumbuhan (%) 

Akses & Infrastruktur 5,34 5,53 3,56 

Penggunaan 4,45 4,85 8,99 

Keahlian 5,76 5,84 1,31 

IP-TIK 5,07 5,32 4,96 

Sumber : Indeks Pembangunan TIK, 2019 

 

Nilai IP-TIK Indonesia menurut provinsi pada tahun 2018 seluruh 

provinsi hanya termasuk dalam dua kategori yaitu sedang dan rendah. Namun, 

pada tahun 2019 mengalami perubahan kategori menjadi tinggi, sedang, rendah, 

dan sangat rendah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada dokumen 

Indeks Pembangunan TIK Indonesia tahun 2019, menyebutkan terdapat 6 provinsi 

yang mengalami pergeseran kategori, dari rendah ke sedang, yaitu Sumatera 

Utara, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, dan 



 

 

 

 

Sulawesi Tenggara. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan dalam Teknologi 

Informasi dan Komunikasi pada setiap provinsi di Indonesia. Namun, dengan 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) yang tidak merata dapat 

menyebabkan jenis ketimpangan baru yang sering disebut sebagai kesenjangan 

digital (Szeles, 2018).  

Adapun pengertian kesenjangan digital (digital divide) menurut (Putra, 

2006) merupakan permasalahan yang belakangan ini sering dibahas seiring 

dengan masih meluasnya ketidakmerataan ekonomi terutama di negara-negara 

berkembang. Lalu, pada penelitian yang dilakukan oleh (Furuholt & Kristiansen, 

2007; Gray et al., 2017; Holloway, 2005) kesenjangan digital menunjukan 

ketidakmerataan akses dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 

(TIK) yang dapat dilihat dengan perbedaan usia, gender (pria dan wanita), wilayah 

geografis, sebaran warung internet, dan karakteristik sosial. Digital divide 

merupakan suatu kejadian yang mana terjadi perbedaan dalam mendapatkan 

informasi karena perbedaan latar belakang individu dan status sosial ekonomi.  

Menurut data dari BPS mengenai Indeks Pembangunan TIK, disparitas 

pembangunan TIK antarprovinsi semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukan dari 

selisih nilai IP-TIK tertinggi dan IP-TIK terendah antarprovinsi yang semakin 

lebar, yaitu 3,84 pada tahun 2018 menjadi 3,98 pada tahun 2019. Pada kategori 

tinggi dicapai oleh provinsi DKI Jakarta dengan nilai indeks 7,31, sedangkan pada 

kategori rendah dengan nilai indeks 3,33 berada di Provinsi Papua. Hal ini 

menunjukkan bahwa gap digital antarwilayah di Indonesia masih sangat tinggi 

dan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Permasalahan mengenai kesenjangan 

digital terdapat di seluruh penjuru dunia, tidak hanya terjadi di negara 

berkembang saja, namun juga terjadi di negara maju. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Hadiyat (2014) juga menyebutkan 

bahwa kesenjangan digital di Indonesia terjadi terutama antara wilayah Indonesia 

Barat dan Indonesia Timur. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti 

(2012) dengan topik Studi Pengukuran Digital Divide di Indonesia, nilai indeks 

digital divide di provinsi di Indonesia paling besar dimiliki oleh provinsi Papua, 

Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. Sedangkan nilai indeks digital divide 

paling rendah di Indonesia berada di provinsi DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta.  
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Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi suatu 

indikator dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat 

dilihat dengan peningkatan efisien dalam produksi, distribusi, dan konsumsi 

barang dan jasa. Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa TIK 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu seperti pada kutipan dalam 

penelitian Azuari (2010), hasil dari penelitian terdahulu menyebutkan bahwa 

apabila semakin tinggi perkembangan teknologi informasi pada suatu negara, 

maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Lucya & Anis (2019) pada tahun 2011-2017 dan  

Untari (2019) pada tahun 2011-2016 di Indonesia, menemukan bahwa bahwa 

teknologi memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel-variabel infrastruktur TIK 

yang meliputi persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler, persentase 

rumah tangga yang mengakses internet, dan jumlah BTS signifikan berdampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini perlu 

dilakukan untuk menganalisis kesenjangan digital di Indonesia terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan analisis secara spasial dan 

temporal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas, disebutkan 

bahwa TIK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan menurut data dari 

BPS mengenai Indeks Pembangunan TIK, disparitas pembangunan TIK 

antarprovinsi semakin meningkat. Mengacu pada 7 Agenda Pembangunan yang 

tertuang pada  Perpres No. 18 Tahun 2020 yang berisi tentang RPJMN 2020-

2024, yang salah satunya yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dapat menjadi indikator atau sumber daya baru bagi pertumbuhan 

ekonomi. Ini dapat dilihat dari dampak penggunaan TIK secara luas sehingga 

memungkinkan diterapkannya cara-cara yang lebih efisien untuk produksi, 

distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Beberapa penelitian sebelumnya telah 

menunjukkan bahwa TIK dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan 



 

 

 

 

kutipan pada penelitian Azuari (2010), hasil dari penelitian terdahulu 

menyebutkan bahwa apabila semakin tinggi perkembangan teknologi informasi 

pada suatu negara, maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara 

tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Lucya & Anis (2019) pada tahun 

2011-2017 dan  Untari (2019) pada tahun 2011-2016 di Indonesia, menemukan 

bahwa bahwa teknologi memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel-variabel 

infrastruktur TIK yang meliputi persentase rumah tangga yang memiliki telepon 

seluler, persentase rumah tangga yang mengakses internet, dan jumlah BTS 

signifikan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini perlu dilakukan untuk 

mengidentifikasi kesenjangan teknologi digital di Indonesia dengan menggunakan 

data provinsi periode 2012 dan 2019 dan pengaruh perkembangan TIK terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga adapun permasalahan penelitian yang 

akan dianalisis yaitu “Seperti apakah kesenjangan teknologi digital di 

Indonesia dan pengaruh perkembangan TIK terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia?” 

 

1.3. Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai pada penelitian ini, sebagai berikut. 

1.3.1  Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijabarkan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan perkembangan teknologi digital 

di Indonesia pada tahun 2012 dan 2019 secara spasial sehingga dapat mengetahui 

kesenjangan teknologi digital yang terjadi di Indonesia dan pengaruh 

perkembangan TIK terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  

1.3.2 Sasaran 

Untuk mencapai tujuan penelitian, terdapat beberapa sasaran pada 

penelitian ini yaitu : 
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1. Mengidentifikasi kesenjangan teknologi digital yang terjadi di 

Indonesia berdasarkan Indeks Pembangunan TIK pada tahun 2012 

dan 2019 secara spasial. 

2. Mengidentifikasi pengaruh perkembangan TIK terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

3. Menentukan prioritas pembangunan antar wilayah di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan 

praktis, sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai pengembangan 

kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu ataupun teori yang 

peneliti dapatkan selama perkuliahan, khususnya dalam bidang perencanaan 

wilayah dan kota. Dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai 

permasalahan perkembangan TIK terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi pemerintah : pihak swasta maupun pihak terkait lainnya, 

diharapan penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk mengambil 

kebijakan dalam pembangunan infrastruktur TIK, khususnya dalam 

menjembatani kesenjangan teknologi informasi dan komunikasi di 

Indonesia. 

2. Bagi masyarakat : hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menambah pengalaman dalam penulisan ilmiah, khususnya di 

perguruan tinggi. 

 



 

 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan terhadap kajian penelitiaan. 

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup 

wilayah dan materi. 

 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang penelitian ini yaitu Negara Indonesia. 

Indonesia merupakan negara kepualuan terbesar di dunia yang terdiri dari 5 pulau 

besar dan 4 kepulauan. Secara keseluruhan Indonesia memiliki 17.504 pulau. 

Luas wilayah Indonesia yaitu 1.913.578,668 km2. Secara astronomi, Indonesia 

terletak antara 6° 04" 30' Lintang Utara dan 11° 00" 36' Lintang Selatan dan 

antara 94° 58" 21' Bujur Timur – 141° 01" 10' Bujur Timur. Sedangkan secara 

geografis, Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua 

samudera (Samudera Hindia dan Pasifik). Adapun batas-batas negara Indonesia 

yaitu: 

a. Sebelah Utara  : Negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, 

Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan  

b. Sebelah Selatan  : Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia 

c. Sebelah Barat  : Samudera Hindia 

d. Sebelah Timur  : Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik. 

 

TABEL I. 2  

DATA JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, DAN KEPADATAN 

PENDUDUK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019 

 

No Provinsi 
Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Luas Wilayah 

(km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

1 Aceh 5.371,5 57.956,00 0,0926824 

2 Sumatera Utara 14.562,5 72.981,23 0,1995376 

3 Sumatera Barat 5.441,2 42.012,89 0,1295126 

4 Riau 6.971,7 87.023,66 0,0801127 

5 Jambi 3.624,6 50.058,16 0,0724078 

6 Sumatera Selatan 8.470,7 91.592,43 0,0924825 

7 Bengkulu 1.991,8 19.919,33 0,0999933 
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No Provinsi 
Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Luas Wilayah 

(km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km2) 

8 Lampung 8.447,7 34.623,80 0,2439854 

9 Kepulauan Bangka Belitung 1.488,8 16.424,06 0,0906475 

10 Kepulauan Riau 2.189,7 8.201,72 0,2669806 

11 DKI Jakarta 10.557,8 664,01 15,9000617 

12 Jawa Barat 49.316,7 35.377,76 1,3940029 

13 Jawa Tengah 34.718,2 32.800,69 1,0584594 

14 DI Yogyakarta 3.842,9 3.133,15 1,2265292 

15 Jawa Timur 39.698,6 47.799,75 0,8305190 

16 Banten 12.927,3 9.662,92 1,3378254 

17 Bali 4.336,9 5.780,06 0,7503209 

18 Nusa Tenggara Barat 5.070,4 18.572,32 0,2730084 

19 Nusa Tenggara Timur 5.456,2 48.718,10 0,1119953 

20 Kalimantan Barat 5.069,1 147.307,00 0,0344118 

21 Kalimantan Tengah 2.714,9 153.564,50 0,0176792 

22 Kalimantan Selatan 4.244,1 38.744,23 0,1095415 

23 Kalimantan Timur 3.721,4 129.066,64 0,0288332 

24 Kalimantan Utara 742,2 757.467,70 0,0009798 

25 Sulawesi Utara 2.507,0 13.851,64 0,1809894 

26 Sulawesi Tengah 3.054,0 61.841,29 0,0493845 

27 Sulawesi Selatan 8.851,2 46.717,48 0,1894623 

28 Sulawesi Tenggara 2.704,7 38.067,70 0,0710497 

29 Gorontalo 1.202,6 11.257,07 0,1068306 

30 Sulawesi Barat 1.380,3 16.787,18 0,0822235 

31 Maluku 1.802,9 46.914,03 0,0384299 

32 Maluku Utara 1.255,8 31.982,50 0,0392652 

33 Papua Barat 959,6 102.955,15 0,0093206 

34 Papua 3.379,3 31.903,05 0,1059240 

Indonesia 268.074,3 2.311.729,20 25,3153900 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) diolah, 2020 

 

Adapun peta lokasi studi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Sumber: Hasil Olahan ArcGIS, 2021 

GAMBAR 1. 2  

PETA INDONESIA 
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1.5.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai 

kesenjangan digital di Indonesia dan pengaruh perkembangan TIK  terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun batasan materi yang digunakan 

materi yang akan digunakan yaitu berdasarkan sasaran yang telah diuraikan, 

sebagai berikut: 

1. Melakukan perbandingan kesenjangan teknologi informasi dan 

komunikasi di Indonesia pada tahun 2012-2019 berdasarkan Indeks 

Pembangunan TIK. Adapun penyusun pada IP-TIK disusun oleh 3 

subindeks, yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks 

penggunaan, dan subindeks keahlian.  

2. Menganalisis pengaruh antara perkembangan TIK terhadap 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia, yang dilihat dari 

nilai pertumbuhan PDRB. 

3. Mengidentifikasi wilayah prioritas pembangunan di Indonesia yang 

diketahui melalui nilai indeks pembangunan teknologi informasi dan 

komunikasi dan subindeks penyusunnya. Wilayah yang menjadi 

prioritas pembangunan TIK dilihat berdasarkan indeks pembangunan 

TIK dan subindeks penyusunnya antar provinsi yang termasuk dalam 

kategori sangat rendah dan rendah. 

 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Kesenjangan Digital di Indonesia dan 

Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi”, ini adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri 

berdasarkan review literatur jurnal, baik internasional maupun nasional, buku-

buku, serta dokumen-dokumen resmi, seperti yang dipublikasikan oleh Badan 

Pusat Statistik. Hal itu dilakukan untuk memperoleh informasi terkait penelitian 

yang akan dilakukan. 
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TABEL I. 3  

KEASLIAN PENELITIAN 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Tahun, Lokasi 

Penelitian 
Variabel Metode Hasil 

1.  Yayat D. 

Hidayat 

Kesenjangan Digitaal di 

Indonesia 

2014, Kabupaten 

Wakatobi 

Faktor teknologi, yaitu 

kesiapan infrastruktur dan 

kualitas layanan TIK, serta 

faktor masyarakat sebagai 

pengguna TIK. Faktor 

lainnya yaitu pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan 

Pendekatan 

Kualitatif 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa ada tiga 

hal yang berpengaruh pada 

kesenjangan digital di 

Kabupaten Wakatobi yaitu 

infrastruktur TIK yang tidak 

memadai karena kondisi, 

kondisi sosial ekonomi 

masyarakat yang masih 

banyak berada pada level 

menengah ke bawah, dan 

kurangnya peran pemerintah 

dan swasta dalam pemerataan 

dan memasyarakatkkan TIK. 

2. Monica 

Raileanu Szeles 

New Insight from a 

multilevel approach to the 

digital divide in the 

European Union 

2018, Negara Uni 

Eropa (tingkat 

regional) 

Penggunaan internet, 

penggunaan e-commerce, dan 

pertumbuhan ekonomi (PDB) 

Analisis 

multilevel 

(hirarki) 

Hasilnya menunjukkan bahwa 

tindakan regional dan nasional 

yang efektif yang dapat 

mengurangi 



12 

 

 

 

No. 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Tahun, Lokasi 

Penelitian 
Variabel Metode Hasil 

kesenjangan digital regional 

di UE, dengan cara 

merangsang pertumbuhan 

ekonomi regional, 

meningkatkan pencapaian 

pendidikan tinggi, 

meningkatkan pengeluaran 

R&D, dan mencegah putus 

sekolah dini. 

3. Cici Lucya dan 

Ali Anis 

Pengaruh Teknologi dan 

Pendidikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia 

2019, Indonesia Pertumbuhan ekonomi (Y), 

pendidikan (X1) dan 

teknologi (X2) 

Metode regresi 

data panel 

Berdasarkan hasil analisis, 

tingkat pendidikan dan 

teknologi memberikan 

pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

Indonesia 

4. Rima Untari Dampak Infrastruktur 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

2019, Indonesia Pertumbuhan ekonomi 

(PDRB), ketimpangan 

pendapatan (koefisien gini), 

infrastruktur TIK selama 

periode 2011 - 2016 

Metode analisis 

deskriptif dan 

analisis data panel 

Hasil penelitian bahwa 

infrastruktur TIK signifikan 

memberikan dampak positif 

secara langsung terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan 
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No. 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Tahun, Lokasi 

Penelitian 
Variabel Metode Hasil 

Ketimpangan Pendapatan 

di Indonesia 

pertumbuhan ekonomi 

memberikan dampak positif 

terhadap ketimpangan 

pendapatan 

5. Rami Hodrab, 

Mansoor 

Maitah, dan 

Smutka Lubos 

The Effect of Information 

and Communication 

Technology on Economic 

Growth: Arab World Case 

2016, 18 negara-

negara di Arab 

TIK dan faktor pertumbuhan 

ekonomi (PDB per kapita) 

Metode regresi 

data panel, indeks 

infodensitas 

Berdasarkan hasil analisis, 

menunjukkan bahwa TIK 

berpengaruuh positif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

6. Raef Bahrini 

dan Alaa A. 

Qaffas 

Impact of Information and 

Communicatioon 

Technology on Economic 

Growth: Evidence from 

Developing Country 

2018, negara 

berkembang 

(kawasan Timur 

Tengah dan Afrika 

Utara (MENA) 

serta kawasan 

Afrika Sub-Sahara 

(SSA) 

Faktor-faktor TIK dan 

pertumbuhan ekonomi selama 

periode 2007-2016 

Metode data 

panel dan model 

ekonometrik 

Berdasarkan hasil penelitian, 

menunjukkan bahwa kecuali 

telepon tetap, faktor TIK 

seperti telepon seluler, 

penggunaan internet, dan 

adopsi broadband 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi 
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No. 
Nama 

Peneliti 
Judul 

Tahun, Lokasi 

Penelitian 
Variabel Metode Hasil 

7. Esterlita 

Paskahanti 

Kesenjangan Digital di 

Indonesia dan Pengaruh 

Perkembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

2021, Indonesia Subindeks Perkembangan 

TIK (akses dan infrastruktur, 

penggunaan, dan keahlian) 

dan IP-TIK dengan 

Pertumbuhan Ekonomi (nilai 

PDRB) 

Statistik 

Deskriptif, 

Spasial, dan 

Regresi 

Sederhana 

Kesenjangan digital terjadi 

antarwilayah bagian di 

Indonesia, baik pada KTI dan 

KBI, pulau, dan provinsi di 

Indonesia. Juga, hasil dari 

penelitian ini yaitu 

menunjukkan bahwa 

perkembangan TIK 

berpengaruh positif dan 

signifikan (berbanding lurus) 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. 

 
Sumber: Hasil Analisis, 2021 
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1.7 Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2021 

GAMBAR 1. 3 SKEMA KERANGKA PENELITIAN 

TUJUAN Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijabarkan, maka tujuan 
dari penelitian ini adalah mendeskripsikan perkembangan teknologi digital 
di Indonesia secara spasial pada tahun 2015 dan 2019, sehingga dapat 
mengetahui kesenjangan teknologi digital yang terjadi di Indonesia dan 

pengaruh antara kesenjangan digital terhadap pertumbuhan ekonomi 
Indonesia. 

KELUARAN Peta Indeks Pembangunan TIK 

dan subindeks penyusunnya antar 
wilayah di Indonesia pada tahun 

2015 dan 2019 

Pengaruh antara kesenjangan 

teknologi digital terhadap 
pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia dan model 

persamaannya 

SASARAN Mengidentifikasi kesenjangan 
teknologi digital antar wilayah di 
Indonesia secara spasial 
berdasarkan IP-TIK pada tahun 

2015 dan 2019 

Mengidentifikasi pengaruh antara 
kesenjangan teknologi digital 
terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia 

METODE 

ANALISIS 

Analisis Deskriptif dan Spasial Analisis Regresi Sederhana 

LATAR 

BELAKANG 

Perkembangan TIK di dunia semakin pesat, terlebih di era revolusi industri 
4.0. Pada era revolusi industri 4.0 seperti ini, semua seolah-olah maju 
dengan cepat seiring perkembangan. Berdasarkan IP-TIK Indonesia, 
perkembangan TIK Indonesia mengalami peningkatan yang positif. Namun, 

disisi lain, IP-TIK menurut provinsi pada tahun 2019 menunjukkan 
pembangun TIK antar wilayah di Indonesia masih sangat timpang. Pehatian 
pemerintah terhadap ketimpangan/kesenjangan digital sudah ada. Hal 
tersebut terdapat pada 7 Agenda Pembangunan yang tertuang pada Perpres 
No.18 Tahun 2020 yang berisi tentang RPJMN 2020-2024, antara lain yaitu 
mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang 
dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi 
wilayah dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar. 

Berdasarkan BPS mengenai Indeks Pembangunan TIK, disparitas 
pembangunan TIK antarprovinsi semakin meningkat. Hal tersebut 
ditunjukkam dari selisih IP-TIK tertinggi dan terendah antarprovini semakin 
lebar, yaitu 3,84 pada tahun 2018 menjadi 3,98 pada tahun 2019. 
Diharapkan kesenjangan ini semakin menurun yang berarti bahwa 

pembangunan TIK di seluruh Indonesia semakin merata. Selain itu juga, 
peran TIK memiliki pengaruh yang besar dalam mempercepat pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah 

RUMUSAN 

MASALAH 

PERTANYAAN 

PENELITIAN 

Berdasarkan hal tersebut maka muncul pertanyaan penelitian, “Seperti 
apakah kesenjangan teknologi digital di Indonesia secara spasial dan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?” 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
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1.8 Metodologi Penelitian 

Pada sub bab metodologi penelitian akan dijelaskan mengenai metode 

yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metodologi 

penelitian ini mencakup pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, 

metode analisis data dan desain penelitian.  

 

1.8.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan pada analisis dengan data 

numerik (angka), kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai. 

Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan (Hardani, 2020).  

Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif. 

Penelitian dengan pendekatan deduktif adalah tipe penelitian ini berasal dari 

kerangka teori atau gagasan para ahli, setelah itu melalui validasi teori atau 

pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu, yang bertujuan untuk menguji 

(testing) hipotesis (Digdowiseiso, 2017). Hasil dari penelitian ini adalah 

identifikasi kesenjangan teknologi digital dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada tahun 2012 dan 2019.  

 

1.8.2 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Adapun pengertian unit amatan yaitu suatu unit pengamatan yang 

digunakan untuk memperoleh data sehingga dapat menggambarkan atau 

menjelaskan analisis penelitian. Sedangkan, unit analisis merupakan suatu unit 

yang diteliti berupa individu, kelompok, atau suatu peristiwa yang menjadi subjek 

dalam penelitian (Ihallaw, 2004 dalam Purnomo, 2019). 

1. Unit Amatan 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah antarwilayah bagian di 

Indonesia, yang dilihat secara antarwilayah bagian barat dan timur, 

antarpulau, dan antarprovinsi di Indonesia.  



17 

 

17 

 

2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini perkembangan TIK dan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia dari tahun 2015 ke tahun 2020. 

 

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan pengumpulan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan 

dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber-

sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan (Hardani et al., 2020). Data 

sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari dokumen, jurnal, dan 

laporan resmi yang berasal dari instansi terkait. Adapun pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut: 
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TABEL I. 4  

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

 

Sasaran Variabel 
Kebutuhan 

Data 
Sumber Data Tahun 

Ceklist 

Data 

Metode 

Analisis 
Output 

Mengidentifikasi  

kesenjangan teknologi 

informasi dan 

komunikasi di Indonesi 

tahun 2015-2019 

Indeks 

Pembangunan 

TIK 

Akses dan 

Infrastruktur 
BPS dan 

Kemenkominfo  

2012 

dan 

2019 

√ Statistik 

Deskriptif 

dan 

Analisis 

Spasial 

Perbandingan dan 

perubahan IP-TIK dan 

subindeks penyususnnya 

tahun 2012 dan 2019 

Penggunaan √ 

Keahlian √ 

Menganalisis pengaruh 

pembangunan TIK 

terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Nilai 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(PDRB) 

BPS 2019 √ Regresi 

Sederhana 

Pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 2019 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2021 
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1.8.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data ini akan dijelaskan mengenai metode pengolahan 

data yang digunakan untuk mendapatkan informasi. Metode analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis spasial, dan 

analisis regresi sederhana. Berikut ini akan dijelaskan dalam menganalisis data 

untuk masing-masing sasaran. 

 

Sasaran 1: Mengidentifikasi kesenjangan teknologi digital yang terjadi di 

Indonesia berdasarkan Indeks Pembangunan TIK pada tahun 2012 dan 2019 

secara spasial 

Pada sasaran pertama digunakan analisis deskriptif guna 

mengidentifikasikan kesenjangan teknologi digital yang terjadi di Indonesia. 

Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

menjadi sebuah informasi (Muhson, 2006:1,2). Adapun data yang digunakan 

untuk mengetahui kesenjangan digital berasal dari indeks pembangunan teknologi 

informasi dan komunikasi (IP-TIK), dimana IP-TIK ini terdiri dari 3 subindeks 

penyusun, yaitu subindeks akses dan infrastruktur, subindeks penggunaan, dan  

subindeks keahlian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, IP-TIK 

merupakan suatu ukuran standar untuk mengetahui pembangunan TIK di suatu 

wilayah yang dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah di Indonesia. Selain itu, 

IP-TIK juga dapat mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap 

digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi 

pembangunan TIK. Setelah data-data tersebut didapatkan, selanjutnya dilakukan 

penginputan data statistik dengan menggunakan software Microsoft Excel yang 

pengolahannya terbagi menjadi indeks pembangunan TIK dan ketiga subindeks 

penyusunnya berdasarkan antarwilayah barat-timur, pulau, dan provinsi di 

Indonesia dengan membandingkan secara time-series yaitu pada tahun 2012 dan 

2019. Adapun keluaran dari analisis ini disajikan dalam bentuk grafik dan tabel 

perbandingan perkembangan TIK di Indonesia, yang kemudian hasil olah dari 

data tersebut dapat dijadikan informasi yang akan digunakan untuk 
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mengidentifikasi kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 

dari tahun 2012 ke tahun 2019. 

Selain itu, pada sasaran pertama ini juga menggunakan analisis spasial. 

Adapun pengertian analisis spasial dalam adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menggambarkan tingkatan atau pola dan menganalisis permasalahan dalam 

penelitian, sehingga diharapkan dengan menggunakan analisis spasial dapat 

menghasilkan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan Sadahiro, 2006 (dalam Indarto & Faisol, 

2013). Analisis spasial ini digunakan untuk membandingkan perkembangan TIK 

yang terjadi di Indonesia secara spasial yang dibagi menjadi beberapa cakupan 

wilayah, yaitu antarwilayah barat dan timur, antarpulau, dan antarprovinsi di 

Indonesia. Sehingga mengetahui kesenjangan TIK yang terjadi antarwilayah di 

Indonesia dengan membandingkan secara time-series yaitu pada tahun 2012 dan 

2019. Adapun data yang digunakan berasal dari publikasi BPS, yaitu dokumen 

Indeks Pembangunan TIK tahun 2016 dan tahun 2020. Lalu, dilakukan 

penginputan data pada Sistem Informasi Geografis, dengan menggunakan aplikasi 

ArcGIS. Kemudian, menghasilkan keluaran berupa peta lokasi perbandingan 

perkembangan TIK dengan kelompok kategori nilai sesuai dasar pengelompokkan 

IP-TIK tahun 2019. Kategori nilai yang digunakan terbagi menjadi tinggi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah, sebagai berikut. 

  

TABEL I. 5  

DASAR PENGELOMPOKKAN IP-TIK 

Kategori IP-TIK Range 

Tinggi 7,26 – 10,00 

Sedang 5,01 – 7,25 

Rendah 2,51 – 5,00 

Sangat Rendah 0,00 – 2,50 

Sumber : Hasil Data Oleh BPS (2020), 2021 
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Selanjutnya, dalam menentukan nilai perubahan perkembangan TIK dan 

ketiga subindeks penyusunnya dari tahun 2012 ke 2019, yaitu dapat dihitung 

dengan cara mengurangkan nilai IP-TIK tahun 2012 dan 2019. Setelah 

mendapatkan hasil pengurangan, lalu dilakukan penginputan data ke tabel data 

atribut pada aplikasi ArcGIS. Kemudian akan menghasilkan keluaran berupa peta 

lokasi nilai perubahan IP-TIK dan subindeks penyusunnya, dengan kelompok 

kategori nilai sesuai data tersebut. Adapun, kategori nilai yang digunakan terbagi 

menjadi tinggi, sedang, dan rendah, sebagai berikut. 

 

TABEL I. 6  

STANDAR PEMBAGIAN KATEGORI 

Kategori Nilai Perubahan Range 

Tinggi [Mean + 1 (SD)] ≥ X   

Sedang [Mean – 1 (SD)] ≥ X < [Mean + 1 (SD)] 

Rendah X < [Mean – 1 (SD)] 

Sumber : Azwar, 2012 (dalam Dewi, 2014) 

 

Berikut adalah perhitungan untuk menentukan pembagian kategori nilai 

perubahan dalam penelitian ini. Untuk mencari mean digunakan rumus sebagai 

berikut (Hidayanti, 2013): 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =  
∑ 𝑓𝑥

𝑁
 

Keterangan : 

Mean  = nilai rata-rata 

∑fx  = jumlah nilai yang telah dikalikan dengan frekuensi masing-masing 

N  = jumlah data 

Adapun hasil perhitungan mean pada penelitian ini, yaitu: 

𝑀𝑒𝑎𝑛 =  1,38 

 

Lalu, untuk mencari standar deviasi (SD) digunakan rumus sebagai 

berikut (Hidayanti, 2013): 
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𝜎 =  √
∑ (𝑋𝑖 −  𝜇)2𝑛

𝑖=1

𝑁
 

 

Keterangan : 

σ  = standar deviasi atau simpangan baku untuk populasi 

μ  = rata-rata populasi 

Xi  = setiap nilai dari populasi 

N  = jumlah data 

Adapun hasil perhitungan standar deviasi pada penelitian ini, yaitu:  

𝜎 =  1,05 

Lalu, adapun hasil perhitungan kategori nilai perubahan pada penelitian ini, 

yaitu: 

 

TABEL I. 7  

KATEGORI NILAI PERUBAHAN 

Kategori Nilai Perubahan Range 

Tinggi X ≥ 3,43 

Sedang 1,43 ≥ X < 3,43 

Rendah X < 1,43 

Sumber : Hasil Olah Data Penulis, 2021 

 

Adapun hasil dari analisis deskriptif dan analisis spasial ini digunakan 

untuk menentukan prioritas pembangunan antarwilayah bagian di Indonesia 

berdasarkan Indeks Pembangunan TIK. Dalam menentukan prioritas 

pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dengan melihat 

nilai indeks pembangunan TIK yang sangat rendah diantara pembangunan TIK 

lainnya di Indonesia. Sehingga, dapat dilakukan pengembangan teknologi 

informasi dan komunikasi, baik dari segi akses dan infrastruktur, penggunaan, dan 

keahlian dalam menggunakan TIK berdasarkan prioritas wilayah tersebut. 

 

 



23 

 

23 

 

Sasaran 2: Mengidentifikasi pengaruh antara kesenjangan teknologi digital 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Pada sasaran kedua digunakan analisis regresi sederhana guna 

mengidentifikasi pengaruh antara kesenjangan teknologi digital terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut Basuki (2014), Regresi linier 

sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel independen (X) dan satu 

variabel dependen (Y). Pada penelitian ini yang termasuk variabel independen (X) 

adalah Perkembangan TIK dan yang termasuk variabel dependen (Y) adalah 

pertumbuhan ekonomi. Analisis regresi sederhana ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan TIK.. Model 

persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut (Ary, 2018): 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝑒 

dimana,  

Y = Pertumbuhan Ekonomi 

a = konstanta 

b = koefisien perkembangan TIK 

X = Perkembangan TIK 

e = variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penilitian 

Berdasarkan rumus regresi, koefisien (b) regresi linier adalah nilai dari 

variabel perkembangan TIK yang bisa bermakna positif atau negatif, yang 

fungsinya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika nilai variabel 

perkembangan TIK positif maka akan berpengaruh naik terhadap variabel 

pertumbuhan ekonomi, akan tetapi jika nilai variabel perkembangan TIK ternyata 

negatif justru akan berpengaruh turun terhadap pertumbuhan ekonomi. Makna 

positif (+) atau negatif (-) tersebut diinterpretasikan dalam besaran satuan. Jika 

positif maka naik sebesar satu  satuan, jika negtif maka turun sebesar satu satuan. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara perkembangan TIK 

terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

1. Uji Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R Square) ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan perkembangan TIK (X) dalam menjelaskan 

secara komperehensif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Maka 
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semakin besar nilai R2 mengindikasikan semakin besar kemampuan 

pertumbuhan ekonomi (Y). Nilai koefisien determinasi menunjukkan 

persentase nilai perkembangan TIK (X). Jadi semakin besar nilai R2 

semakin tepat model regresi yang dipakai sebagai alat analisis. Dalam 

pengertian yang lebih sederhana, koefisien determinasi ini berfungsi 

sebagai nilai yang menjelaskan seberapa besar kontribusi perkembangan 

TIK (X) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Kemudian 

besaran nilainya dinyatakan dalam bentuk persentase (%).  

 

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 

Uji statistik T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing 

variabel independen yang digunakan secara parsial. Untuk menjawab 

hipotesis statistik yang menggunakan alat uji analisis regresi linier, dapat 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu : 

1. Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilias 0,05 

Jika nilai sig. > 0,05, maka H0 diterima (artinya tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara perkembangan TIK terhadap pertumbuhan 

ekonomi) 

Jika nilai sig. < 0,05, maka H0 ditolak (artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara perkembangan TIK terhadap pertumbuhan 

ekonomi) 

2. Membandingkn nilai thitung dengan ttabel 

Jika nilai thitung < ttabel, maka H0 diterima (artinya tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara perkembangan TIK terhadap 

pertumbuhan ekonomi) 

Jika nilai thitung > ttabel, maka H0 ditolak (artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara perkembangan TIK terhadap pertumbuhan 

ekonomi) 

 

Untuk mencari nilai ttabel, yaitu :  

ttabel = (α/2 ; n – k – 1 atau df residual) 
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Tingkat signifikansi (α) = 5% 

Df = n – k  

 

dimana,  

n = jumlah data 

k = jumlah variabel 

 

 

3. Hipotesis 

Menurut Arikunto, 2010 (dalam (Hardani, 2020), hipotesis adalah 

pernyataan sementara teradap rumusan penelitian yang masih lemah 

pengertiannya, maka untuk mengetahui kebenarannya perlu dilakukan 

pengujian terhadap data penelitian yang telah dikumpulkan terkait 

perkembangan TIK dan pertumbuhan ekonomi. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini, sebagai berikut. 

H0 = perkembangan TIK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

H1= perkembangan TIK berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

 

Sasaran  3: Menentukan prioritas pembangunan antarwilayah di Indonesia. 

Pada sasaran ketiga menggunakan analisis spasial guna membandingkan 

dan menentukan prioritas pembangunan antar wilayah di Indonesia secara spasial 

pada level provinsi. Adapun pengertian analisis spasial adalah suatu metode yang 

digunakan untuk menggambarkan tingkatan atau pola dan menganalisis 

permasalahan dalam penelitian, sehingga diharapkan dengan menggunakan 

analisis spasial dapat menghasilkan informasi yang digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sadahiro, 

2006 (dalam Indarto & Faisol, 2013). Adapun data yang digunakan berasal dari 

publikasi BPS, yaitu dokumen Indeks Pembangunan TIK tahun 2016 dan tahun 

2020. Lalu, dilakukan penginputan data pada Sistem Informasi Geografis, dengan 

menggunakan aplikasi ArcGIS. Kemudian, menghasilkan keluaran berupa peta 

lokasi perbandingan perkembangan TIK dengan kelompok kategori nilai sesuai 

dasar pengelompokkan IP-TIK tahun 2019, yaitu kategori tinggi, sedang, rendah, 
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dan sangat rendah. Sehingga dapat dilakukan perencanaan dan pembangunan oleh 

pemerintah, khususnya pada wilayah yang termasuk dalam kategori sangat rendah 

dan rendah. 

1.9 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian Tugas Akhir ini terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, 

ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian, kerangka penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan tinjaun pustaka yang digunakan dalam 

penelitian. Pembahasan pada bab ini peneliti akan menguraikan 

tentang dari konsep kesenjangan digital dan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia.  

BAB III  GAMBARAN WILAYAH STUDI 

Pada bab ini berisikan gambaran wilayah studi yang terdiri dari 

gambaran umum dan gambaran obyek penelitian. Pada gambaran 

umum wilayah berisikan kondisi geografis, kondisi demografis, dan 

kondisi perekonomian Indonesia. Pada gambaran obyek penelitian 

berisikan perkembangan TIK Indonesia dan kebijakan/program dalam 

pembangunan TIK.  

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisikan analisis dari hasil data yang telah dikumpulkan 

dan hasil perhitungan berdasarkan metode analisis yang digunakan. 

Pada analisis data akan dijelaskan pembahasan mengenai indeks 

pembangunan teknologi informasi dan komunikasi beserta subindeks 

penyusunnya berdasarkan antar wilayah bagian, pulau dan provinsi di 

Indonesia, serta pembahasan mengenai pengaruh pembangunan 

teknologi informasi dan komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
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Pada bagian kesimpulan menjelaskan hasil studi secara keseluruhan 

dan rekomendasi juga saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.  
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