
1 
 

 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era otonomi daerah setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola 

daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah tersebut. 

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya yang tepat untuk menggali 

sumber pendapatan yang potensial, sehingga  meskipun  terdapat  perbedaan 

karakteristik antar daerah yang disebabkan oleh terbatasnya sarana prasarana 

dan faktor geografis seperti perbedaan kesuburan tanah, tidak akan 

mengakibatkan perbedaan dalam kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu 

dalam upaya pembangunan suatu daerah diperlukan sebuah kajian untuk  

menyusun rencana atau strategi pengembangan daerah yang didasarkan pada 

sumber daya lokal daerah. Salah satu kajian yang dapat digunakan untuk 

menyusun rencana atau strategi pengembangan daerah adalah analisis mengenai 

kekhasan daerah yang didasarkan pada potensi sumberdaya fisik lokal atau 

singkatnya disebut analisis potensi ekonomi daerah. Menurut Arsyad (2002) 

faktor  penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan 

aktivitas perekonomian yang berbasis pada sumberdaya lokal, termasuk tenaga 

kerja dan bahan baku sehingga tercipta peluang kerja yang akan mendorong 
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terjadinya multiplier effect dalam kegiatan perekonomian dan berdampak  pada 

peningkatan pendapatan daerah  tersebut.   

Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan dua 

provinsi dari enam provinsi yang ada di pulau Jawa, dari sisi wilayah dan 

jumlah penduduk kedua provinsi tersebut saling bertolakbelakang namun dalam 

hal prestasi ekonomi Provinsi ini tergolong pada level yang sama. DIY 

merupakan provinsi terkecil kedua di pulau Jawa  setelah DKI Jakarta,  luas 

wilayah DIY mempunyai luas wilayah sebesar 3185,80 km2 dengan jumlah 

penduduk sebesar 3.457.491 jiwa. Sedangkan Jawa Tengah merupakan provinsi 

yang  memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, data 

menunjukan luas wilayah Jawa Tengah sebesar 32.800,69 km2 dan jumlah 

penduduk sebesar 32.382.657 jiwa, gambaran terperinci dapat dilihat dalam 

tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 
Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 

Provinsi se-Jawa Tahun 2010 
 

No Wilayah 
Luas Wilayah 

(km2) 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

1 DKI Jakarta 664,01 9.607.787 

2 Jawa Barat 35.377,76 43.053.732 

3 Banten 9.662,92 10.632.166 

4 Jawa Tengah 32.800,69 32.382.657 

5 DIY 3185,80 3.457.491 

6 Jawa Timur 47.799,75 37.476.757 

                  Sumber : Sensus Penduduk 2010 – Badan Pusat Statistika 
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Jika dilihat dari sisi makro ekonomi regional, kedua provinsi mempunyai laju 

pertumbuhan ekonomi, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta 

pendapatan per kapita yang rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di 

pulau Jawa yang berkisar 5.86 – 6.11 % secara rinci akan di deskripsikan pada 

tabel 1.2 dan 1.3 sebagai berikut. 

Tabel 1.2 
Perbandingan PDRB dan Laju Pertumbuhan ekonomi 

Propinsi se Jawa tahun 2009 -  2013 atas dasar harga konstan 2000 
 

Wilayah 
PDRB (MILIAR Rp) TAHUN Laju 

Pertumbuhan 
Ekonomi (%) 2009 2010 2011 2012 2013 

 DKI Jakarta 371469.50 395622.44 422242.25 449805.42 477285.25 6.11 

Jawa Barat 303405.25 322223.82 343193.56 364752.40 386838.84 6.06 

Jawa Tengah 176673.46 186992.99 198270.12 210848.42 223099.74 5.81 

 DI Yogyakarta 20064.26 21044.04 22131.77 23308.56 24567.48 5.40 

Jawa Timur 320861.17 342280.76 366983.28 393662.85 419428.45 6.55 

Banten 83453.73 88552.19 94198.17 99992.41 105856.07 5.86 

Sumber : Badan Pusat Statistika 2015 

 
Tabel 1.3 

Perbandingan Pendapatan Perkapita  Propinsi se-Jawa tahun 2013 
 

Peringkat Provinsi Pendapatan/Perkapita 
1 DKI Jakarta 74.065 
2 Jawa Timur 16.757 
3 Jawa Barat 14.723 
4 Banten 12.757 
5 Jawa Tengah  11.184 
6 Daerah Istimewa Yogyakarta 10.985 

Sumber : Badan Pusat Statistika 2015  
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Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 29 kabupaten dan 6 kota sedangkan di  

Provinsi  DIY  terdapat 4 kabupaten dan satu kota, dimana tentunya setiap 

kabupaten dan kota masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang khas 

sesuai keadaan daerahnya sehingga akan mempunyai Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), tingkat pertumbuhan dan prioritas sektoral yang 

berbeda-beda. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi 

yang menjadi acuan utama adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula di 

aras kabupaten dan kota, sehingga meningkatnya prestasi ekonomi di kabupaten 

dan kota akan terkumulasi atau membentuk prestasi yang tinggi pula di tingkat 

provinsi.  

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan DIY perlu dilakukan 

identifikasi sektor ekonomi yang memiliki potensi unggulan dan daya saing 

kompetitif. Menurut Permana (2014) masalah yang dihadapi Provinsi Jawa 

Tengah dan DIY berhubungan dengan potensi ekonomi yaitu belum  diketahui 

prioritas sektor unggulan daerah masing-masing kabupaten/kota yang 

digunakan untuk mendorong pengembangan pembangunan. Selain itu menurut 

Putra (2013), sembilan  sektor yang dimiliki oleh kabuaten/kota memiliki 

program dalam kegiatan ekonominya,  namun tidak semua dapat dijalankan 

serentak. Hal tersebut tentunya terkendala oleh anggaran yang dialokasikan, 

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan prioritas 
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program tersebut. Oleh sebab itu penentuan sektor unggulan ekonomi harus 

dilaksanakan dengan harapan pemerintah dengan kebijakan dan keterbatasan 

anggarannya dapat memprioritaskan sektor - sektor unggulan sebagai landasan 

untuk membangun aktivitas perekonomian.  

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan suatu analisis untuk mengetahui 

potensi serta identifikasi sektor unggulan kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah dan DIY serta sektor kunci di tingkat Provinsi yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di era otonomi daerah. Peneliti 

mengambil judul penelitian Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota 

(Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

periode 2009 -2013). 

1.2 Masalah Penelitian 

 

Provinsi Jawa Tengah dan DIY tergolong provinsi yang memiliki PDRB dan 

pertumbuhan ekonomi yang masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi 

lain di pulau Jawa (lihat tabel 1.2). Salah satu permasalahan yang menyebabkan 

hal tersebut terjadi adalah belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi 

daerah. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan perekonomian Provinsi 

Jawa Tengah dan DIY diperlukan sebuah kajian untuk  menyusun rencana atau 

strategi pengembangan daerah.  
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1.3 Persoalan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah 

yang akan diteliti adalah : 

1. Sektor unggulan ekonomi apa yang dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi masing-masing bagi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 

dan DIY ? 

2. Sektor apa yang merupakan sektor kunci di Provinsi Jawa Tengah dan 

DIY ? 

3. Bagaimana perwilayahan ekonomi regional berdasarkan sektor 

unggulan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dan DIY ? 

4. Dalam perwilayahan ekonomi regional tersebut daerah mana yang 

menjadi daerah kutub pertumbuhan? 

5. Berdasarkan temuan sektor unggulan di kabupaten/kota dan sektor kunci 

di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, apakah ada keselarasan dengan 

prioritas pembangunan daerah ditinjau dari RPJMD Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah dan DIY? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis potensi ekonomi dan 

mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi untuk pengembangan di masing-

masing kabupaten/kota di wilayah DIY dengan tahapan : 
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1. Mengetahui sektor unggulan ekonomi yang dapat meningkatkan  

pertumbuhan ekonomi masing-masing bagi kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Tengah dan DIY; 

2. Mengetahui sektor sektor kunci di Provinsi Provinsi Jawa Tengah dan 

DIY; 

3. Menentukan perwilayahan ekonomi regional berdasarkan sektor kunci di 

Provinsi Jawa Tengah dan DIY 

4. Mengetahui perwilayahan ekonomi regional sektoral di Provinsi Jawa 

Tengah dan DIY 

5. Mengetahui keselarasan rencana pembangunan Pemerintah daerah 

maupun Provinsi dengan potensi daerah yang ada. 

1.5.    Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk : 

1. Memudahkan pemerintah provinsi Jawa Tengah dan DIY dalam membuat 

perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah baik jangka pendek, 

jangka menengah, maupun jangka panjang berdasarkan sektor kunci dan 

unggulan ekonomi  daerah.  

2. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Jawa 

Tengah dan DIY tentang kinerja masing-masing sektor. 

3. Mengetahui daerah yang menjadi  kutub pertumbuhan berdasarkan 

pengelompokan perwilayahan ekonomi regional. 
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4. Mengetahui ketepatan perencanaan pembangunan ekonomi yang 

diterapkan pemerintah provinsi maupun daerah terhadap sektor ekonomi 

yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. 

5. Menambah referensi tentang aktivitas  perekonomi di suatu daerah untuk 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya. 




