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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembagunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara selalu diarahkan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, pembagunan ekonomi 

suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai 

kelompok variable, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, model 

teknologi dan lain-lain. Indonesia sebagai sebuah negara dimana pembagunan 

nasionalnya memiliki satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum. 

Dalam garis besar haluan negara, dengan jelas dikemukakan bahwa 

penduduk adalah sebagai subjek dan juga objek pembangunan, sebagai subjek 

atau objek dari pembangunan, penduduk dituntut untuk memiliki kualitas yang 

tinggi sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan, Oleh karena itu, 

pembangunan suatu negara harus dikembangkan dan dilaksanakan dengan 

memperhitungkan kemampuan penduduknya sehingga seluruh penduduk dapat 

berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan. Negara atau daerah dapat 

dikatakan berhasil jika mampu meningkatakan kesejahteraan penduduknya. 

Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi 

dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah 

penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan 

menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, jika jumlah penduduk yang besar 
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diikuti dengan kualitas yang rendah menjadikan penduduk tersebut sebagai beban 

pertumbuhan ekonomi. 

Sumber daya manusia (SDM) memiliki dua pengertian: pertama, sumber 

daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat 

diberikan dalam proses produksi. Kedua, dari sumber daya manusia (SDM) 

menyangkut manusia yang mampu bekerja memberikan jasa atau usaha kerja 

tersebut. Dari pengertian sumber daya manusia tersebut mangandung aspek 

kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja dan aspek kualitas 

dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. 

Faktor tenaga kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sautu 

proses pembangunan. Faktor tenaga kerja tidak saja dipandang sebagai satu 

bagian unit dalam penciptaan output, tetapi juga bagaimana kualitas tenaga kerja 

tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan 

suatu nilai tambah (produktivitas). Semakin produktif tenaga kerja berdampak 

pada peningkatan nilai tambah yang dihasilkan. Selain pasar uang dan pasar 

barang, pasar tenaga kerja juga menentukan bekerjanya suatu sistem ekonomi 

dalam pembangunan. 

Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, 

dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut 

terhadap angkatan kerja. Sepanjang sejarah, pertambahan penduduk merupakan 

sumber terpenting atas bertambahnya output yang dinikmati seluruh dunia. 
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Jumlah penduduk yang meningkat hampir selalu mengarah pada naiknya total 

output. 

Laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) menunjukan 

penuruan 2006-2012, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada grafik 

1.1 dibawah menunjukan laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2008 mencapai 

angka 12,2 % dan laju pertumbuhan terendah pada tahun 2009 mencapai angka -

4,2%, dan di tahun berikutnya mengalami penurunan. Sektor yang berkontribusi 

besar terhadap sumbangan pada produk domestik regional bruto adalah sektor 

perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa serta pertanian. Sektor 

perdagangan, hotel dan restoran adalah sektor yang menjadi unggulan beberapa 

tahun terakhir. 

 

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

 

Sumber: BPS,  2006-2012 
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Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Kesempatan Kerja provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 

 
 

Sumber: BPS, diolah Pusdatinaker 

 

Sedangkan pada grafik 1.2 untuk laju pertumbuhan kesempatan kerja di 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukan perubahan-perubahan pada 

tahun 2009 pertumbuhan kesempatan kerja menunjukan angka 0,2% (persen) dan 

di tahun 2010 angka -6,8 (persen) angka ini merupakan pertumbuhan kesempatan 

kerja yang terendah, sedangan pada tahun 2011 angka menunjukan 1,3% (persen) 

dan di tahun 2012 pertumbuhan kesempatan kerja di angka 3,7% (persen) ini 

merupakan angka yang tertinggi yang dicapai oleh Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka Analisis Potensi Sektor Ekonomi dan 

Kesempatan Kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat 

penting untuk di kaji secara lebih lanjut, dengan mengetahui sektor-sektor potensi 

ekonomi unggulan di kabupaten/kota yang dapat dikembangkan sehingga 

merangsang pertumbuhan kesempatan kerja dan rencana penyusunan 
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pembagunan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pembagunan yang 

berkelanjutan (sustainable development). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan-permasalan sebagai berikut: 

1. Potensi ekonomi apa saja yang dimiliki Kabuapaten/Kota Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta tahun 2006-2012 ? 

2. Bagaimana kesempatan kerja pada tiap sektor di Kabuapaten/Kota Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008-2012 ? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang 

ada maka pada penelitian ini hanya menganalisis sektor unggulan, yang dapat 

menyerap kesempatan kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) pada tahun 2008-2012. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui sektor unggulan yang dapat dikembangan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2006-

2012. 

b. Untuk mengetahui kesempatan kerja pada tiap sektor di kabupaten/kota di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008-2012. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau 

informasi tentang perekonomian khususnya di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh 

Pemerintah Daerah. 

b. Pihak Lain 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan dapat dipergunakan sebagai perbandingan studi bagi 

penelitian dan diharapkan dapat memberikan sumbangan empiris 

mengenai pertumbuhan ekonomi, sektor unggulan, terhadap kesempatan 

kerja. 

 

 


