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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan yaitu proses terjadinya perubahan yang sedang 

berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dengan sasarannya untuk 

meningkatakan kehidupan kesejahteraan maanusia atau masyarakat suatu negara. 

Oleh sebab itu pembangunan mempunyai peranan yang cukup besar dalam 

kehidupan masyarakat untuk menuju ke arah  yang lebih baik dalam rangka untuk 

mencapai tujuan besar keadaan suatu negara. Menurut Todaro (2006:22) 

Pembangunan nasional tidak akan pernah lepas dari pertumbuhan ekonomi begitu 

pula pada sebaliknya. Pandangan baru mengenai pembangunan nasional diartikan 

sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan yang 

mendasar atas terjadinya struktur sosial, sikap – sikap masyarakat dan institusi – 

institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, 

penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan untuk 

bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan mayarakat yang lebih baik secara 

material (kegiatan ekonomi) maupun secara spiritual (kegiatan sosial). 

Tujuan dari adanya berbagai kebijakan pembangunan yang ada dan 

dilaksanakan oleh seluruh negara – negara, khususnya negara yang sedang 

berkembang yaitu untuk peningkatan taraf dan mutu kualitas hidup 

masyarakatnya. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari keseluruhan usaha 

pembangunan yang dilaksanakan tersebut. 
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Pembangunan perekonomian merupakan salah satu aspek terpenting 

dalam pembangunan nasional. Menurut Tri Widodo (2006), pembangunan di 

laksanakan tidak hanya di tingkat nasional tetapi pembangunan dapat dilakukan 

dalam lingkup lebih sempit yaitu daerah, provinsi, kabupaten kecamatan, desa – 

desa dan lain – lain. Oleh sebab itu maka pembangunan ekonomi ini dapat 

dilaksanakan secara bersama – sama, seimbang dan berkelanjutan agar dapat 

terlaksana dengan baik, sehinga dapat merealisasikan pembangunan ekonomi 

antar daerah dan dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. 

Satu penyebab yang nyata dari pembangunan ekonomi  yang diakibatkan 

perbedaan gerak pertumbuhan ekonomi yakni adanya indikasi ketimpangan 

pembangunan antar daerah, yang terjadi karena sejumlah faktor diantaranya 

perbedaan sumber daya alam, kuwalitas sumber daya manusia, dan sosial budaya 

daerah masing – masing.  

Ketersediannya sumber daya baik alam maupun penunjangnya pada 

daerah ini dapat menimbulkan beberapa ketimpangan pembangunan ekonomi 

antar daerah.  Indikasi dari ketimpangan antar wilayah ini dapat ditinjau melalui 

tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antar suatu wilayah. Hal ini 

telah terjadi dan menjadi kenyataan bahwa konsentrasi kegiatan – kegiatan 

ekonomi sebagian besar ada pada wilayah – wilayah tertentu, oleh karena itu 

menyebabkan terjadinya juga penghematan aglomerasi di beberapa wilayah yang 

dikarenakan terpusatnya kegiatan – kegiatan ekonomi dari industri yang didirikan. 

Aglomerasi sendiri merupakan pemusatan kawasan berbagai macam 

industri yang ada disuatu lokasi atau kawasan tertentu sehingga tercipta pola 
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dikawasan tertentu. Dengan adanya penghematan aglomerasi ini memberikan 

pengaruh yang positif terhadap gerak pertumbuhan ekonomi. Pada wilayah 

aglomerasi ini bisa dilihat bahwa dukungan akan fasilitas – fasilitas penunjang 

kegiatan ekonomi mengakibatkan daerah tersebut menjadikan gerak pertumbuhan 

ekonominya lebih tinggi. 

Meninjau keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya 

peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui Produk 

Domestik Bruto ( PDB ) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional 

Bruto ( PDRB ) pada tingkat daerah Propinsi, Kabupaten maupun Kota. Oleh 

karena itu dengan tinjauan tersebut maka pertumbuhan ekonomi merupakan 

bagian yang tidak terlepaskan dari proses pelaksanaan pembangunan di Indonesia. 

Pembangunan yang ada di suatu daerah dikatakan berhasil apabila 

mampu mengelola keadaan sumber daya yang dimilikinya yaitu sumber daya 

alam maupun sumber daya manusia. Keunggulan sumber daya yang dimiliki akan 

berdampak pada wilayah / daerah tersebut dapat lebih berkembang dan 

mensejahterakan masyarakatnya. 

Salah satu indikator terpenting untuk mengetahui keunggulan 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah / daerah dalam waktu berjalan (tahunan) 

dapat dilihat dengan data PDRB. PDRB ialah jumlah nilai output bersih ekonomi 

yang timbul akibat dari kegiatan – kegiatan ekonomi yang dilakukan disuatu 

wilayah / daerah dalam waktu berjalan (tahunan). Menurut Ervin (2009) dalam 

perhitungannya, untuk menghindari hitungan ganda, nilai output bersih 
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diberinama spesifik yaitu nilai tambah (value added). Di dalam PDRB terdapat 

sektor – sektor ekonomi yang di klasifikasikan diantaranya yaitu : 

1. Sektor Pertanian 

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 

3. Sektor Industri Pengolahan 

4. Sektor listrik, gas, dan air bersih 

5. Sektor bangunan 

6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

9. Sektor Jasa – jasa 

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 mengenai mekanismes hubungan 

antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat lalu disempurnakan sistem 

penyelenggaraanya dengan UU No. 32 tahun 2004  mengenai pemerintahan 

daereah, dimana pemerintahan daerah mempunyai power untuk mengatur dan 

mengurus sendiri jalannya pemerintahannya menurut dasar otonomi dan 

membantu tugas percepatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu 

daerah dalam koridor Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). 

Untuk penyelarasan dalam Otonomi Daerah membutuhkan peraturan dalam 

bidang pengaturan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan 
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pemerintah daerah maka dikeluarkan UU No. 33 tahun 2004 sehingga dapat 

memberikan kejelasan tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. 

Tercantumkan dengan jelas isi dari UU No. 32 tahun 2004 mengenai 

Otonomi daerah yaitu membuat setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten / 

kota dapat memaksimalkan dan mengembangkan potensi-potensi  daerahnya  

yang dimiliki serta harus memperhatikan kaidah keanekaragaman kekayaan 

daerahnya, karena setiap daerah memiliki karakter yang berbeda baik itu sosial, 

budaya dan keadaan geografis sehingga perlu adanya kebijakan yang berpihak 

baik dalam penyelesaiannya. 

Pada saat sekarang ini Otonomi daerah, keberhasilannya dapat dilihat 

dari pembangunan nasional yang sangat bergantung terhadap perkembangan 

keberhasilan pembangunan daerah. Oleh sebab itu setiap daerah dituntut untuk 

terus dapat meningkatkan pengelolaan potensi daerahnya. Pengelolaan potensi 

daerah dapat dilakukan dengan salah satu upaya menggunakan kawasan andalan. 

Menurut Mudrajad Kuncoro, (2002:28) kawasan andalan merupakan kawasan 

yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah, yang memiliki kriteria 

sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam suatu 

provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki sektor basis dan keterikatan ekonomi 

dengan daerah sekitar. 

Selain itu, menurut Ardila (2012) kawasan andalan dapat pula disebut 

sebagai pusat pertumbuhan (growth center) untuk peningkatan pengembangan 

wilayah. Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk 

menggerakkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan 
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masyarakat. Pertumbuhan ekonomi ketika diarahkan pada daerah – daerah yang 

memiliki potensi dan fasilitas wilayah, akan mempercepat terjadinya kemajuan 

ekonomi, karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat 

masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih layak di daerahnya. 

Dengan adanya pertumbuhan kawasan andalan dibentuk oleh daerah 

tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi sekitar atau daerah di belakangnya (hinterland), melalui 

pengembangan sektor atau subsektor basis sebagai penggerak perekonomian 

daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah. Jadi tujuan dengan adanya kawasan 

andalan ini yaitu salah satu mempercepat pembangunan. 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang memiliki posisi sangat strategis. Hal tersebut karena Kabupaten 

Semarang dilalui banyak kawasannya diantaranya  JOGLOSEMAR (Jogjakarta, 

Solo dan kota Semarang) yang terletak di jalur perdagangan dan transportasi. 

Kawasan JOGLOSEMAR dilalui jalan arteri primer yaitu jalur pantura dan jalur 

lintas selatan Pulau Jawa sehingga membuka peluang besar untuk berkembangnya 

perekonomian dengan adanya mobilitas dan pergerakan. Selain itu kabupaten 

Semarang juga dilalui kawasan KEDUNGSEPUR merupakan salah satu kawasan 

strategis nasional di jawa tengah yang terdiri dari berberapa wilayah yaitu Demak, 

Unggaran, Semarang dan Purwodadi. Dengan adanya kawasan-kawasan tersebut 

menguntungkan Kabupaten semarang yang memiliki 19 kecamatan dalam 

meningkatkan perekonomian daerah. 
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Kabupaten Semarang  salah satu kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota 

yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Terletak pada posisi memiliki luas wilayah 

keseluruhan yaitu 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92 % dari luas Provinsi Jawa 

Tengah. Kabupaten Semarang di dalam proses pembangunannya tidak terlepas 

dari dampak pembangunan nasional namun harus disesuaikan dengan potensi dan 

permasalahan yang ada di daerahnya. Sehingga pemerintah daerah diharapkan   

dapat mencari dan menggali potensinya potensi daerah yang ada untuk dapat 

dikembangkan dan dioptimalkan, sebab hal tersebut sangat berguna untuk 

menghindari terjadinya ketidak singkronan dalam penentuan arah kebijakan 

program pembangunan yang akan diambil karena tidak semua daerah sama 

kondisi daerahnya, permasalahan,dan potensi yang dimiliki. Selain itu, 

diketahuinya keadaan sektor – sektor ekonomi yang potensial dalam suatu daerah 

dapat dijadikan atau didorong untuk diwujudkan sebagai sektor andalan di tingkat 

lokal, reginal dan nasional sehingga dapat memberikan kontribusi yang pesat 

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan dapar mengurangi beban 

ketergantungan terhadap keuangan dari pemerintah pusat. 
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Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto ADHK menurut Lapangan Usaha Di 

Kabupaten Semarang Tahun 2010-2013 ( Juta Rupiah) 

 

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 

 

Bedasarkan tabel 1.1 nilai PDRB pada tahun 2010-2013 PDRB (ADHK) 

Kabupaten Semarang mengalami peningkatan secara berkelanjutan, kenaikannya 

rata – rata sekitar 5,53%  persen keseluruhan tahun. Pada tahun 2010 berkisar 

5.560.551,9 juta rupiah, hingga meningkat pada tahun 2013 sekitar 6.573.208,4 

juta rupiah. Rincian Sektor perekonomian yang kontribusinya terbesar hingga 

tahun 2013 yaitu Industri Pengolahan sebesar 3.007.228,2 juta rupiah, 

Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar 1.456.922,6 juta rupiah, Pertanian sebesar 

790.651,6 juta rupiah. Sedangkan sektor dengan kontribusi terkecil yaitu 

Pertambangan & Penggalian sebesar 6.437,3 juta rupiah. 

Apabila kita perhatikan secara sekilas maka pola pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Semarang secara struktural diduga cenderung mengikuti proses 

No Sektor TAHUN 

2010 2011 2012 2013* 

1 Pertanian 
709.056,6 738.896,0 800.063,5 790.651,6 

2 Pertambangan dan Penggalian 
6.816,6 6.851,8 6.816,6 6.437,3 

3 Industri Pengolahan 
2.585.786,9 2.729.083,5 2.844.007,3 3.007.228,2 

4 Listrik, Gas dan air 
50.347,3 54.861,8 57.586,0 62.030,0 

5 Konstruksi 
206.231,0 225.432,0 241.672,2 271.365,6 

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 
1.210.039,3 1.274.425,5 1.335.165,0 1.456.922,6 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 
119.697,4 128.239,9 133.431,6 143.330,0 

8 
Keuangan, Persewaan bangunan dan Jasa 

Perusahaan 198.497,4 207.481,3 218.812,8 237.759,3 

9 Jasa – Jasa 
474.080,0 511.918,6 565.976,4 597.483,8 

PDRB 
5.560.551,9 5.869.949,7 6.223.188,3 6.573.208,4 
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transformasi struktural dimana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian yang 

dimana ialah sektor primer beralih kepada sektor sekunder yaitu Industri 

Pengolahan  dan sektor tersier yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran 

(pariwisata). Menurut Kuncoro, (2003:65) dalam salah satu teori pembangunan 

disebutkan Hoolis Chenery yaitu bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan 

per kapita , perekonomian suatu negara akan bergeser dari pertanian menuju 

industri modern. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui aglomerasi industri dan pertumbuhan ekonomi serta menganalisa pola 

ekonomi sektoral di daerah Kabupaten Semarang, sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk mencari dan menciptakan sektor basis daerah dan non basis yang mampu 

bersaing dengan daerah lain sehingga dapat meningkatkan pembangunan dan 

mampu menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dalam 

perekonomian tentu menjumpai 2 sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. 

Menurut Taringan (2005) bahwa hanya kegitan sektor basis yang memiliki peran 

penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada sisi lainnya, bahwa 

Kabupaten Semarang bertekad daerahnya bisa menjadi lebih berkembang, maju 

dan sejahtera. Dengan melihat adanya dukungan sektor basis yang dimiliki oleh 

daerah tersebut maka pengembangan wilayah daerah tersebut bisa meningkatkan 

secara berkelanjutan potensi dan kawasan andalan. 

Oleh sebab itu dengan melihat kondisi perekonomian yang terjadi di 

Kabupaten Semarang diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Aglomerasi 

dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Semarang” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Aglomerasi Industri Besar, Kecil Menengah dan Industri Rumah 

Tangga di Kabupaten Semarang? 

2. Bagaimanakah  basis ekonomi sektoral pada tingkat kecamatan di Kabupaten 

Semarang? 

3. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi sektoral pada tingkat kecamatan di 

Kabupaten Semarang?  

C. Batasan Masalah 

Mengingat dari penjelasan yang berada diatas, maka penelitian ini 

memilik batasan masalah agar tetap fokus pada pembahasan yang diteliti. Dalam 

penilitian ini, peneliti hanya akan membahas aglomerasi indusri besar, kecil 

menengah, dan Industri Rumah tangga serta menganalisis potensi daerah 

Kabupaten Semarang dengan cara menganalisis sektor – sektor prima/unggulan 

untuk pengembangan daerah (tiap kecamatan) guna mendorong laju pertumbuhan 

ekonomi. Pada penelitian ini tidak membahas terkait analisis input-output dari 

ekonomi regional. Batasan data yang digunakan yaitu data tahun 2010-2013. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 
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1. Untuk Mengetahui Aglomerasi Industri Besar, Kecil Menengah, dan Industri 

Rumah Tangga di Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui basis ekonomi sektoral pada tingkat kecamatan di 

Kabupaten Semarang. 

3. Untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi sektoral pada tingkat 

kecamatan di Kabupten Semarang. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi sebagai berikut : 

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan 

refrensi kepada pihak yang berkepentingan dalam membahas dan 

memperdalam masalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian 

– penelitian selanjutnya. 

3. Diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada 

instansi terkait dalam penyusunan dan kebijakan pembangunan daerah. 

 


