
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek indikasi dari pembangunan 

ekonomi dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satu indikasi yang 

digerakkan oleh para ahli ekonomi guna melihat adanya gejala pertumbuhan 

ekonomi dalam suatu bangsa atau penduduk suatu daerah adalah Produk 

Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto. Melalui proses 

pertumbuhan ekonomi akan tercermin kegiatan ekonomi yang dilaksanakan 

dan dicapai oleh suatu bangsa atau penduduk suatu daerah dalam periode 

tertentu (Wahyudi, 2003).  

Peranan sektor-sektor ekonomi dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dirasa semakin penting, Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya 

PDRB dari tahun ke tahun dari sektor-sektor perekonomian, terutama sektor 

unggulan suatu wilayah, dan sumbangannya dalam penyerapan tenaga kerja. 

Hal ini dirasa sangat penting karena sektor-sektor unggulan dirasa sangat 

penting dan diyakini sebagai sektor penunjang atau kontribusi pada 

perekonomian yang menuju kemajuan (Choiri, 2009). Pembangunan 

merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-

perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan 

lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi 

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan 

kemiskinan yang absolut (Todaro, 2006). 
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Dalam pengertian secara tradisional, pembangunan semata-mata 

dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya pembangunan 

disuatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Produk Nasional 

Bruto (PNB), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang dipercaya dapat 

menetes dengan sendirinya (trickle down effect) sehingga menimbulkan 

munculnya lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya dan pada 

akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi 

tercapainya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih 

merata (Todaro, 2006). 

Sedangkan menurut Sadono Sukirno (1985) pembangunan ekonomi 

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita 

penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sehingga baik 

pertumbuhan maupun pendapatan per kapita merupakan dua unsur yang paling 

diutamakan tanpa memperhatikan aspek lain seperti diskriminasi, 

pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang sering 

diabaikan. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana 

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang 

ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak 

swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan 

ekonomi di Daerah bersangkutan (Soeparmoko, 2002). Keberhasilan 

pembangunan ekonomi Daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan 

pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan 
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ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi 

jumlah, produktivitas dan efisien. Dalam penentuan kebijakan, haruslah 

memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. 

Perbedaan kondisi internal dan eksternal hanyalah pada jangkauan wilayah, 

dimana kondisi internal meliputi wilayah  daerah/regional,  sedangkan  kondisi  

eksternal  meliputi  wilayah  nasional.  

Perbaikan ekonomi bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, 

tetapi pemerintah daerah juga mengupayakan perbaikan tersebut, baik 

perbaikan secara makro ataupun mikro. Dalam kerangka pembangunan 

ekonomi daerah, peningkatan peran serta masyarakat ditunjukkan oleh 

pergeseran peranan pemerintah pusat dari posisi sentral dalam merencanakan 

dan melaksanakan pembangunan kepada kemadirian daerah. Pembangunan 

ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang untuk 

masyarakat daerah. Selain itu pembangunan daerah juga ditujukan pada usaha 

peningkatan kualitas masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang 

optimal dan peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Menurut Todaro (2006) di Negara sedang berkembang perhatian utama 

terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan 

ekonomi mensyaratkan Produk Nasional Bruto (PNB) yang lebih tinggi dan 

juga pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan suatu pilihan yang harus 

diambil. Namun yang menjadi masalah adalah bukan hanya kondisi bagaimana 

caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan 

berhak menikmati hasilnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak 
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semata-semata diukur berdasarkan peningkatan PNB secara keseluruhan, tetapi 

harus memperhatikan distribusi pendapatan telah menyebar ke segenap 

penduduk atau lapisan masyarakat, serta siapa yang telah menikmati hasil-

hasilnya. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan 

pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Isu kesenjangan 

ekonomi telah banyak menjadi bahan penelitian para ahli ekonomi. 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2006) ketimpangan ekonomi dapat dilihat 

dari tiga dimensi, yaitu: berdasarkan tingkat kemodernan, regional, dan etnis. 

Pertama, kesenjangan dari tingkat kemodernan, yaitu kesenjangan antara sektor 

modern dan sektor tradisional. Kedua, kesenjangan regional adalah 

kesenjangan antara Katimin (Kawasan Timur Indonesia) dan Kabarin 

(Kawasan Barat Indonesia). Ketiga, kesenjangan menurut etnis yaitu antara 

pribumi dan non pribumi. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu 

lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

dalam daerah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999; Blakely E. J, 1989). 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka 

panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur 

dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus 

menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para 
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teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur 

dengan  pertambahan (Produk  Domestik  Bruto)  PDB  dan  PDRB  saja,  akan 

tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan 

dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyakat 

luas (Lincolin Arsyad, 1999).  

Selain itu masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya 

tampak pada wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi melainkan juga pada 

antar Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan 

Kawasan Timur Indonesia (Katimin). Berbagai program yang dikembangkan 

untuk mengurangi maupun menghilangkan ketimpangan antar daerah selama 

ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai. Ketimpangan, pemerataan, 

dan infrastruktur sebenarnya telah dikenal cukup lama di Indonesia, misalnya 

melatar belakangi program padat karya berbagai pembangunan infrastruktur, 

seperti dalam program alam program perbaikan kampung seperti jalan, pos 

kampling, jalan, sungai, irigasi dan lain-lain. Berbagai program jaring 

pengaman sosial; pembangunan jaringan infrastruktur di pedesaan, seperti  

jalan, irigasi, listrik,  telepon, pelayanan kesehatan dan pendidikan. 

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan 

ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering digunakan sebagai indikator perbedaan 

pendapatan per kapita rata-rata, antar kelompok tingkat pendapatan, antar 

kelompok lapangan kerja, dan atau antar wilayah. Pendapatan per kapita rata-

rata suatu daerah dapat disederhanakan menjadi Produk Domestik Regional 

Bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah 
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dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan 

pendekatan konsumsi (Widiarto, 2001).  

Dalam pengukuran ketimpangan pembangunan ekonomi regional 

digunakan Indeks Williamson. Ketimpangan ekonomi regional di Indonesia 

yang diukur dengan indeks Williamson dari Tahun 1971 hingga Tahun 1990 

berkisar antara 0,396 sampai 0,484. Hal ini menunjukkan ada peningkatan 

ketimpangan ekonomi regional tetapi masih relatif sedang. Indeks ketimpangan 

ekonomi regional dari Tahun 1991 hingga 1997 berkisar 0,643 sampai 0,671 

berarti mengalami kenaikan cukup tinggi (Sjafrizal, 1997). 

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal 

sebagai provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 

yang awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan kepulauan 

Bangka Belitung. Dan keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian 

masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri. Akan tetapi memiliki akar 

budaya bahasa dari keluarga yang sama yakni bahasa Austronesia proto bahasa 

Melayu dengan pembagian daerah bahasa dan logat antara lain seperti 

Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa 

lainnya. Sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah 

menempati posisi diurutan ke-5 se-Indonesia.  

Jumlah penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah 

Provinsi Sumatera Selatan sangat mempengaruhi besarnya pendapatan 

perkapita pada setiap sektor ekonomi dan selain itu juga dapat dipengaruhi oleh 

tinggi atau rendahnya PDRB. Perbedaan tinggi rendahnya PDRB per kapita 
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yang dimiliki tiap Kabupaten/Kota  menyebabkan terjadinya ketidakmerataan. 

Hal ini diindikasikan dapat menyebabkan ketimpangan antar Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sumatera Selatan. Dimana jumlah penduduk pada masing-masing 

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012 disajikan 

pada Tabel 1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan  

Tahun 2012 (Jiwa) 

Kabupaten/Kota 
Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk (per Km
2
) 

1. Ogan Komering Ulu (OKU) 3.342,95 120,57 

2. Ogan Komering Ilir (OKI) 7.423,74 43.52 

3. Muara Enim 7.314,10 85,17 

4. Lahat 3.745,05 91,88 

5. Musi Rawas 5.356,14 44,14 

6. Musi Banyuasin 5.804,89 40,10 

7. Banyuasin 7.624,82 62,79 

8. OKU Selatan 3.202,90 58,30 

9. OKU Timur 6.194,60 181,65 

10. Ogan Ilir 3.872,05 154,08 

11. Empat Lawang 2.227,35 87,13 

12. Palembang 14.818,14 3.961,75 

13. Prabumulih 1.669,60 396,00 

14. Pagar alam 1.277,06 220,50 

15. Lubuk Linggau 2.060,86 490,91 

Sumatera Selatan 75.934,25 87,26 

  Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2012. 

Mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Sumatera sesuai rujukan 

MP3EI, sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Sumatera 

tahun 2012 terdiri dari 7 point. Sasaran yang dicapai oleh provinsi Sumatera 

Selatan terdapat pada point (1-4) yaitu:  
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1) membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, 

kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, 

pengangguran serta pendapatan per kapita. 

2) meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, 

perikanan dan pertambangan di wilayah Sumatera.  

3) berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah 

Sumatera. 

4) berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan 

lumbung energi. 

5) percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, 

antara lain di Daerah Irigasi (DI) Air Lakitan dan DI Komering di Sumsel, 

serta rehabilitasi Daerah Rawa Pasut Sugihan OKI Sumsel. 

6) menurunnya resiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat 

pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur 

transportasi utama, dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan 

tanggul banjir sektor III. 

7) meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres 

No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi 

pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, 

pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan 

komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.  

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi pada setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi 
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Sumatera Selatan. Peningkatan sumber daya alam pada Kabupaten/Kota 

merupakan penopang bagi perekonomian provinsi untuk dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. Dimana pertumbuhan PDRB ADHK 2000 di 

wilayah Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2007-2011 memperlihatkan 

bahwa kegiatan perekonomian dapat dilihat pada tabel 1.2 yang disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000  

Provinsi Sumatera Selatan  

Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010 2011 

1. Pertanian 6,48 4,09 3,11 4,65 5,21 

2. Pertambangan dan Penggalian 0,25 1,53 1,62 2,79 2,85 

3. Industri Pengolahan 5,70 3,42 2,07 4,57 5,69 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 7,40 5,24 5,09 6,31 7,62 

5. Bangunan 8,11 6,14 7,34 8,75 12,77 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 9,04 7,06 3,13 6,91 8,03 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 14,32 13,92 13,76 12,77 12,32 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9,14 8,63 6,85 7,39 8,21 

9. Jasa-Jasa 9,06 11,35 9,36 7,29 7,35 

PDRB Dengan Migas 5,84 5,10 4,10 5,63 6,50 

PDRB Tanpa Migas 8,04 6,34 5,05 6,98 8,03 

   Sumber: BPS Sumatera Selatan Dalam Angka 2013 

Berdasarkan sajian Tabel 1.2 diatas menunjukkan laju pertumbuhan 

PDRB ADHK 2000 dengan migas dan tanpa migas pada masing-masing sektor 

ekonomi masih didominasi sektor pengangkutan dan komunikasi yang 

memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi. Sedangkan sektor ekonomi terendah 

yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Selanjutnya pertumbuhan PDRB 

tanpa migas menunjukkan lebih mendominasi pertumbuhannya dari pada 

PDRB dengan migas.  

Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional, Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Rancangan 
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Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera dalam 

kaitannya dengan titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Dalam rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau 

Sumatera tahun 2012, pusat-pusat pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam 

Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dimana Sumatera Selatan diarahkan untuk 

mengembangkan kegiatan pada sektor industri pengolahan untuk mendorong 

perkembangan berbagai komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan, dan 

pariwisata. 

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan aspek yang umum 

terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Terdapat beberapa peneliti 

diantaranya Esmara (1975), Sediono dan Igusa (1992), Azis (1989), Hill dan 

Williams (1989), Sondakh (1994), Ibrahim (1974), Uppal dan Handoko (1988), 

Aktia dan Lukman (1994) dan Sjafrizal (1997, 2000) (dalam Tulus Tambunan, 

2001) yang telah melakukan penelitian mengenai ketimpangan ekonomi 

regional di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya. Terdapat beberapa 

faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah 

yaitu sebagai berikut: 

1) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah 

2) Alokasi investasi  

3) Tingkat mobilitas faktor produksi antar daerah  

4) Perbedaan sumber daya alam antar daerah  

5) Perbedaan kondisi demografis antar daerah   
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6) Kurang lancarnya perdagangan antar daerah  

Bertitik tolak dari subtansi latar belakang diatas, maka secara spesifik 

akan dibahas dan ditinjau secara empiris mengenai kondisi pertumbuhan dan 

ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut melalui penelitian ini dengan 

judul “Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi 

Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2011”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah penelitian merupakan pernyataan yang lengkap dan 

terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan 

identifikasi dan kajian masalah. Terkait dengan hal ini, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut: Dengan memperhatikan 

latar belakang diatas tentang pentingnya pertumbuhan dan ketimpangan 

ekonomi antar Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Sumatera Selatan, maka 

yang menjadi pokok permasalahan dalam Penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan? 

2. Seberapa besar peran kontribusi sektoral masing-masing Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan terhadap PDRB?  

3. Bagaimana klasifikasi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan berdasarkan Tipologi Klassen? 

4. Berapa besar ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan? 
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C. BATASAN MASALAH 

Penelitian ini terdapat benchmark (tolak ukur) yang menjadi indikator 

tujuan dalam penelitian. Berdasarkan perumusan masalah penelitian ini, maka 

ruang lingkup pembahasan difokuskan pada orientasi pada analisis seberapa 

besar tingkat pertumbuhan ekonomi dan besarnya ketimpangan pembangunan 

ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengimplikasikan tentang sasaran yang ingin 

dicapai dengan dilakukannya orientasi penelitian terhadap suatu masalah 

yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Tujuan dalam penelitian 

mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Bertolak dari rumusan 

masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi besarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota 

di Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Menganalisa besarnya peran kontribusi sektoral masing-masing 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terhadap PDRB. 

3. Mengetahui klasifikasi masing-masing antar Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tipologi Klassen. 

4. Menganalisa besarnya ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan (manfaat) penelitian 

yang berguna bagi lembaga pendidikan, bagi perusahaan yang dijadikan 

objek penelitian dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun 

kegunaan (manfaat) penelitian ini adalah: 

a. Bagi Pemerintah Propinsi 

1. Sebagai kontribusi pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan reftifikasi perencanaan pembangunan 

perekonomian dan dalam hal penentuan formulasi kebijakan alternatif 

dalam mengembangkan sasaran pembangunan, serta meningkatkan 

koordinasi urgensi perencanaan pembangunan sektor ekonomi dalam 

mewujudkan prinsip good governance birokrasi secara inklusif. 

2. Memberikan manfaat informasi kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Instansi terkait 

dalam strategi penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan 

perekonomian Daerah. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Dapat menambah referensi dan koleksi literatur penelitian 

diperpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga dapat 

digunakan oleh mahasiswa sebagai kontribusi acuan dan bahan referensi 

untuk pengembangan penelitian berikutnya. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini digunakan peneliti sebagai salah satu syarat dan 

ketentuan wajib yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana dan 
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pengembangan orientasi pemikiran dan pengetahuan melalui aspek 

eksplorasi dan mengidentifikasi realita masalah untuk menentukan dan 

mengadopsi apresiasi solusi yang inventif dalam menyelesaikan masalah 

perencanaan dan pembangunan sektor ekonomi bagi perekonomian 

daerah maupun nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


