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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Era globalisasi dan liberalisasi telah mendorong timbulnya saling 

ketergantungan antar Negara. Situasi ini telah menciptakan peluang 

sekaligus ancaman sehingga berbagai Negara merasa perlu melakukan 

penyesuaian langkah kebijakan untuk menghadapinya. Indonesia sebagai 

bagian dari masyarakat global tidak lepas dari perubahan baik ditingkat 

regional dan global, apalagi saat sekarang ada perdagangan bebas dimana 

semua Negara bebas memasarkan barang-barang produksinya tanpa ada 

batasan sehingga persaingan perekonomian didunia akan semakin ketat. Dan 

fenomena tersebut akan menjadi sangat penting dalam sejarah perekonomian 

didunia. 

      Dinamika yang terjadi pada sektor perekonomian Indonesia pada 

masa lalu menunjukan ketidakberhasilan dalam pembangunan bidang 

ekonomi. Meskipun pembangunan ekonomi pada masa lampau berorientasi 

dan memfokuskan pada pembangunan nasional dan mengutamakan 

pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi pilar-pilar pertumbuhan ekonomi 

masih sangat rapuh. Hal ini terbukti dengan terjadinya krisis nilai tukar 

rupiah terhadap US Dollar dan terjadinya krisis ekonomi yang 

berkepanjangan. 
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     Seiring dengan perubahan perekonomian yang akan terjadi didunia 

Indonesia harus mempersiapkan diri agar bisa memanfaatkan perubahan 

sebagai peluang demi eksistensi bangsa serta agar terwujud masyarakat yang 

adil,  makmur dan sejahtera. Bahkan pada tingkat regional juga mampu 

meningkatkan perekonomian yang mampu meningkatkan keunggulan suatu 

wilayah atau daerah sehingga dari setiap potensi sektoral ekonomi yang ada 

tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi. 

     Dalam perkembangannya, pembangunan nasional saat ini telah 

dihadapkan pada banyak tantangan yang sangat berbeda sifatnya 

dibandingkan pada masa-masa yang lalu. Tantangan pertama berkaitan 

dengan kondisi eksternal yaitu seperti perkembangan internasional yang 

berhubungan dengan arus investasi dan perdagangan global. Sedangkan 

yang kedua bersifat internal, yaitu yang berkaitan dengan kondisi makro 

maupun mikro dalam negeri. Tantangan internal disini dapat meliputi 

struktur ekonomi contohnya, masalah ketahanan pangan, masalah 

ketersediaan lahan pertanian, masalah investasi dan permodalan, masalah 

iptek, SDM, lingkungan dan masih banyak lagi. 

     Menurut kunarjo (1997;29-55) mendefinisikan tentang pembangunan 

sebagai berikut: “ pembangunan adalah suatu yang dinamis dan 

berkelanjutan seiring dengan perkembangan setiap aspek kehidupan 

masyarakat “. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan 

daerah memerlukan penanganan yang profesional agar dapat mencapai 
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keberhasilan pembangunan. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

perubahan atas UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, telah 

menyebabkan pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang bermula 

bersifat sentralisasi, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan 

keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayah termasuk dalam 

bidang ekonominya. Menurut DR.M.Masu’ud Said (2008:5) mendefenisikan 

tentang otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, 

pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada 

organisasi unit-unit pelaksanaan daerah, ataupun kepada pemerintah. 

Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah atau wilayah dapat secara 

mandiri membangun dan mengembangkan potensi yang menjadi unggulan 

didaerah atau wilayahnya tersebut. 

      Hal ini menjadi angin baru bagi sistem pemerintah di indonesia yang 

memberikan warna baru bagi penyelenggaraan pemerintahan secara 

multidimensi. Dari prespektif geoekonomi, pembangunan regional disemua 

sektor ekonomi yang meliputi, pertanian, industri pengelolahan, listrik, gas 

dan air, bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel dan restaurant, 

pengangkutan, dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan, jasa-jasa harus terus mengalami perbaikan. 

     Namun demikian perbaikan pembangunan regional di semua sektor 

ekonomi tersebut masih jauh dibanding potensinya. Sekiranya semua daerah 

mampu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi wilayahnya secara 

profesional. Didalam kerangka ekonomi daerah, pembangunan ekonomi 
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adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelolah 

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi daerah. 

Menurut Arsayd, (1999:289) untuk pencapaian yang menjadi tujuan 

pembangunan ekonomi daerah tersebut dibutuhkan kebijakan-kebijakan 

pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah, dengan menggunakan 

potensi sumberdaya lokal. 

 Mengingat pentingnya pertumbuhan ekonomi regionl, maka setiap 

wilayah dituntut mampu mengembangkan potensinya agar dapat 

menciptakan keunggulan sektoral/ komoditi daerahnya. Ini diharapkan agar 

sektor  yang memiliki keunggulan tersebut akan memabawa prospek yang 

lebih baik untuk dikembangkan serta berdampak positif terhadap PDRB 

(Produk Domestik Regional Bruto) secara Sektoral maupun perkapita. 

     Kota Palembang mempunyai sarana dan prasarana yang diantaranya 

merupakan keunggulan komparatif dan secara keseluruhan merupakan 

keunggulan kompetitif. Dan keunggulan Kota Palembang tersebut 

merupakan daya saing yang dimiliki oleh Kota Palembang. Sehingga dengan 

telah dimilikinya sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi yang 

sangat memadai sehingga dapat meningkatkan sektor-sektor unggulan di 

kota Palembang agar dapat meningkatkan perekonomian. 

Hal ini sangat menarik untuk diteliti persaingan keunggulan sarana dan 

prasarana di Kota Palembang untuk meningkatkan sektor – sektor unggulan 
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dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka 

akan dibahas mengenai kondisi tersebut melalui penelitian dengan judul 

“Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Di Kota 

Palembang Tahun 2007 - 2011”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Perumusan masalah penelitian merupakan pernyataan yang lengkap 

dan terprinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti 

berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan latar 

belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kota Palembang tahun 

2007-2011? 

2. Sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di kota Palembang 

tahun 2007-2011? 

 

1.3 Batasan Masalah 

     Guna penelitian ini tidak meluas sehingga perlu diberi batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah kota Palembang 

tahun 2007-2011? 

2. Penelitian ini hanya mengkaji sektor unggulan yang dimiliki oleh kota 

Palembang tahun 2007-2011? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kota 

Palembang tahun 2007-2011? 

2. Untuk menganalisa sektor apa saja yang menjadi sektor  unggulan di 

daerah Kota Palembang tahun 2007-2011? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

     Dengan mengadakan penelitian ini, maka ada beberapa manfaat yang 

diharapkan. 

1. Bagi pemerintah Palembang 

Sebagai sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan kebijakan-

kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam mengembangkan 

dan menggali potensi sektoral ekonomi di kota Palembang. 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Untuk menambah bahan pustaka dan bahan referensi Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk pengembangan penelitian sejenis atau 

penelitian berikutnya. 

3. Bagi Penulis 

Memperoleh pengalaman belajar dalam memecahkan masalah tentang 

masalah yang telah diteliti serta menambah wawasan dalam 

pengembangan pengetahuan yang selama ini telah diperoleh. 


