
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, 

bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana aman, tertib dan dinamis serta 

dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan 

damai. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka pemerintah harus dapat 

memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada serta seluruh potensi 

yang ada secara maksimal dan jujur. 

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam upaya untuk 

meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengarahkan pencapaian sasaran 

yang ditetapkan. Hal ini bisa kita lihat dari adanya perencanaan pembangunan 

yang direncanakan oleh pemerintah, agar pembangunan bisa dilaksanakan 

secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas. Pembangunan 

adalah suatu proses perubahan dari suatu keterbelakangan menjadi kondisi 

yang lebih maju dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Todaro (2000) yang menyatakan bahwa 

pembangunan merupakan proses multi dimensional yang mencakup berbagai 

perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap perilaku masyarakat serta 

institusi-institusi nasional disamping tetap menyasar pertumbuhan ekonomi, 
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penanganan ketimpangan pendapatan serta mengentaskan kemiskinan. Pada 

umumnya rencana pembangunan memuat tujuan dan prinsip-prinsip kebijakan 

pembangunan antara lain meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan dan 

kesempatan kerja, mengusahakan pembagian pendapatan yang lebih merata, 

menyeimbangkan pembangunan antar wilayah, merubah struktur ekonomi 

agar tidak berat sebelah. 

Pembangunan ekonomi adalah sebuah upaya yang terencana dan 

teratur dalam mengelola segenap sumber daya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sumber daya terbatas adanya bahkan sebagian 

diantaranya tidak dapat diperbaharui atau bertambah dengan cepat, sedangkan 

disisi lain kebutuhan manusia terus meningkat jumlahnya dan sangat beragam 

jenisnya. Kebutuhan manusia tersebut tidak dapat dipenuhi oleh daerah yang 

bersangkutan karena adanya keterbatasan sumber daya. Dengan demikian 

telah terbangun hubungan ekonomi antar daerah yang saling berkaitan dan 

memiliki ketergantungan, bahkan dalam skala internasional. Oleh sebab itu 

pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan wilayah memberikan 

memberikan perhatian kepada keterkaitan antara ruang desa dan kota dengan 

ruang yang lebih luas yakni tingkat regional, nasional dan internasional 

berdasarkan prinsip keterkaitan dan ketergantungan. 

  Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro 

ekonomi yang pada umumnya di gunakan untuk mengukur kinerja ekonomi 

di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, baik di tingkat wilyah 

provinsi maupun kabupaten atau kota di gunakan Produk Domestik Regional 
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Bruto (PDRB). PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga perubahan 

PDRB yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau 

sebaliknya (Haryanto, 2008). Menurut BPS (2010), PDRB merupakan jumlah 

nilai tambah yang di hasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah 

tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan 

oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah. 

  Menurut Heru (2011), PDRB saat ini sudah menjadi salah satu 

publikasi BPS yang dikenal luas. Popularitasnya bukan hanya merambah 

kalangan akademis, tetapi dalam perkembangan terakhir, justru menjangkau 

kalangan birokrasi. Di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, 

pemerintah daerah membutuhkannya untuk penyusunan LPJ (Laporan 

Pertanggung Jawaban) Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai ukuran 

kinerja ekonomi daerah. Dengan demikian pembahasan PDRB merupakan 

suatu yang penting karena menyangkut aspek pemerintahan, perekonomian, 

dan sebagainya.  

  Keadaan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari PDRB daerah 

tersebut. PDRB dapat merceminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau 

kinerja perekonomian daerah. Informasi ini sangat dibutuhkan guna 

mendukung setiap kebijakan yang akan diambil oleh para decision maker 

(pengambil keputusan) mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah. Penyusunan PDRB suatu 

daerah merupakan salah satu upaya daerah tersebut dalam memberikan 

informasi yang jelas tentang gambaran pembangunan ekonomi, situasi, 
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kondisi dan potensi suatu daerah sehingga memudahkan pemerintah maupun 

pihak swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah tersebut. 

 Menurut Tarigan (2005), PDRB menggambarkan kenaikan dan 

penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Kenaikan atau 

penurunan tersebut dapat dibedakan menjadi dua faktor. Pertama, kenaikan 

atau penurunan riil, yaitu kenaikan atau penurunan tingkat pendapatan yang 

tidak di pengaruhi oleh perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil 

pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut 

meningkat. Kedua, kenaikan atau penurunan pendapatan yang disebabkan 

adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang 

hanya disebabkan inflasi (menurunnya nilai beli uang) maka walaupun 

pendapatan meningkat jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu 

meningkat. 

  Untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil), faktor 

inflasi harus di keluarkan terlebih dahulu. Pendapatan regional yang di 

dalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan PDRB atas harga berlaku. 

Sedangkan pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan 

merupakan PDRB atas harga konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli 

masyarakat meningkat atau tidak, pendapatannya harus di dibandingkan 

dalam nilai konstan. Dengan alasan ini, maka PDRB disajikan dalam dua 

bentuk, yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. 

Tulisan ini membahas tentang perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan 

dengan tahun dasarnya adalah tahun 2000. Ketetapan tahun dasar ini 
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didasarkan pada kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Buku Pedoman 

Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang diterbitkan oleh Badan 

Pusat Statistik, Jakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

sektoral Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur? 

2. Seberapa besar kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

sektoral terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur? 

3. Seberapa besar kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

sektoral Kabupaten dan Kota terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) sektoral Provinsi Kalimantan Timur? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas dan agar tidak meluasnya pokok masalah yang akan 

dibahas, maka dalam penelitian ini dibatasi pada pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Kalimantan Timur, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

sektoral Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, serta kontribusi 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral Kabupaten dan Kota 
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terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral Provinsi 

Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2010 - 2013. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB)sektoral Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Kalimantan Timur. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Kalimantan Timur 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral Kabupaten dan Kota 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral Provinsi 

Kalimantan Timur? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Instansi 

1. Membantu memberikan masukan kepada instansi dalam menilai 

kinerja setiap sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). 
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2. Digunakan sebagai bahan pertimbangan instansi dalam 

pengambilan keputusan mengenai peningkatan sektoral sebagai 

upaya  peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak lain yang 

membutuhkan informasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar 

perbandingan untuk dijadikan evaluasi dan dapat dikembangkan lagi 

menjadi suatu penelitian lanjutan. 


