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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh masing-masing 

orang, daerah satu dengan lainnya maupun negara satu dengan negara 

lainnya. Peting bagi kita untuk dapat memilki definisi yang sama dalam 

mengartikan pembangunan. Secara tradisional pembangunan memiliki arti 

peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestik Produk (GDP) atau 

Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Untuk daerah, makna 

pembangunan yang tradisional difokuskan pada Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten dan kota.  

Namun muncul kemudian alternatif definisi pembangunan ekonomi 

yang lebih menekankan pada peningkatan income per capita (pendapatan per 

kapita). Definisi ini lebih menekankan pada kemampuan suatu negara untuk 

meningkatkan output yang dapat melebih tingkat pertumbuhan penduduk. 

Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi 

mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. 

Kontribusi pertanian mulai digantikan dengan kontribusi industri.  

Menurut Lincolin Arsyad (1999) 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 
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merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Tolok 

ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, 

struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan 

antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.  

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang 

apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai 

pada masa sebelumnya. 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. Menurut Lincolin Arsyad (1999) para 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.  

Perbedaan kondisi daerah berimplikasi bahwa corak pembangunan 

yang diterapkan berbeda pula sehingga penekanan dalam perencanaan 

pembangunan yang didasarkan ciri khas dan karakteristik suatu daerah. Untuk 

mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijakan yang perlu dilakukan adalah 

mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah 

sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. 
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Mengingat pentingnya pertumbuhan ekonomi regional, maka setiap 

daerah dituntut mampu mengembangkan potensinya agar dapat menciptakan 

keunggulan sektoral atau komoditi daerahnya, ini diharapkan agar sektor 

yang memiliki keunggulan tersebut akan membawa prospek yang lebih baik 

untuk dikembangkan, sehingga akan berdampak pada sektor-sektor lain untuk 

berkembang serta berdampak positif terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) baik secara sektoral maupun perkapita. 

Selain itu masalah ketimpangan ekonomi antardaerah 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 

antardaerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai.  

Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi 

ketimpangan ekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan. Strategi alokasi 

anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 

nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan 

regional (Majidi, 1997).  

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi 

modal, keterampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki oleh 

suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah 

yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karateristik suatu 
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wilayah menyebabkan kecendrungan terjadinya ketimpangan antardaerah dan 

antarsektor ekonomi suatu daerah. 

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, kesenjangan atau ketimpangan 

antardaerah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan 

suatu tahap perubahan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat 

kemajuan ekonomi antardaerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh 

yang merugikan (backwash effects) mendominasi pengaruh yang 

menguntungkan (spread effects) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini 

mengakibatkan proses ketidakseimbangan. Pelaku-pelaku yang mempunyai 

kekuatan di pasar secara normal akan cenderung meningkat bukannya 

menurun, sehingga akan mengakibatkan peningkatan ketimpangan antar 

daerah. Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan 

pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi 

tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran. 

Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan 

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (M.P.Todaro, 2000). 

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang 

berbeda dengan pembangunan tradisional. Beberapa ekonomi modern mulai 

mengedepankan dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan 

ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengurangan distribusi pendapatan 

yang semakin timpang dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. 

Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma 
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pembangunan yang mulai menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat 

sebagai suatu proses yang multidimensional (Mudrajat Kuncoro, 2003).  

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu 

merata. Kesenjangan antardaerah seringkali menjadi permasalahan yang 

serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, 

sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. 

Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan 

karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki; adanya kecendrungan 

pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang 

memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan 

telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Disamping itu juga 

adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah 

Pusat atau Propinsi kepada daerah seperti propinsi atau kecamatan (Mudrajat 

Kuncoro, 2004). 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu 

propinsi/daerah yang maju karena sektor pariwisata. Selain itu ada berbagai 

potensi yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Investasi, 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Ketahanan 

Pangan, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Energi dan 

Sumber Daya Mineral. Akan tetapi masyarakat masih belum puas dengan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masing-masing 

daerah. Hal ini tentu saja akan dapat menimbulkan gejolak bagi daerah yang 

tidak puas. 
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Tabel 1.1 

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2006-2010 Dalam (%) 

Kabupaten/Kota 2006 2007 2008 2009 2010

Kulon Progo 8,70 8,68 8,65 8,61 8,46

Bantul 18,82 18,86 18,83 18,84 18,86

Gunung Kidul 16,14 16,08 15,98 15,94 15,42

Sleman 30,28 30,36 30,40 30,40 30,29

Kota Yogyakarta 26,08 26,11 26,14 26,14 26,17

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
Sumber : Data Diolah, BPS, PDRB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten/Kota 

Tahun 2006-2010 

 

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa distribusi Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta pada masing-masing 

Kabupaten/Kota mengalamani fluktuasi dari tahun ke tahun. Kabupaten 

Kulon Progo dari tahun 2006-2010 distribusi Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah 

Istimewa Yogyakarta turun dari tahun ke tahun berturut-turut sebesar 8,70%, 

8,68%, 8,65%, 8,61% dan 8,46%. Di Kabupaten Bantul distribusi Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) awalnya meningkat di tahun 2007 sebesar 

18,86% yang semula di tahun 2006 sebesar 18,82. Selanjutnya di tahun 2008 

distribusinya turun menjadi 18,83, kemudian naik di tahun 2009-2010 sebesar 

18,84% menjadi 18,86%.  

Di Kabupaten Gunung Kidul distribusi Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dari tahun 2006-2010 juga mengalami penurunan. Berturut-

turut sebesar 16,14%, 16,08%, 15,98%, 15,94 dan menjadi 15,42. Di 

Kabupaten Sleman justru mengalami peningkatan distribusi Produk Domestik 

Regional Bruto dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006-2008 distribusi 
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mengalami peningkatan dari 30,28% meningkat menjadi 30,36% dan 

selanjutnya meningkat menjadi 30,40%. Hanya di tahun 2009 yang 

distribusinya tetap atau tidak mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 

2010 distribusinya kembali meningkat menjadi 30,29%. 

Di Kota Yogyakarta distribusi Produk Domestik Regional bruto juga 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2006-2008 distribusi mengalami 

peningkatan dari 26,08% meningkat menjadi 26,11% dan selanjutnya 

meningkat menjadi 26,14%. Hanya di tahun 2009 yang distribusinya tetap 

atau tidak mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2010 distribusinya 

kembali meningkat menjadi 26,17%. 

Diantara masing-masing Kabupaten/Kota tersebut yang memiliki 

distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi yaitu 

Kabupaten Sleman. Sedangkan kita kenal bahwa kota Yogyakarta merupakan 

pusat perekonomian, pusat pemerintahan, dan pusat dari segala aktivitas 

ekonomi, tapi distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota 

Yogyakarta berada dibawah Kabupaten Sleman. Begitu juga dengan  

distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari Kabupaten lainnya 

juga dibawah Kabupaten Sleman. 

Berdasarkan pembahasan diatas peneliti mengambil inisiatif untuk 

meneliti  posisi pertumbuhan perekonomian masing-masing kabupaten/kota 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pertumbuhan ekonomi 

dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita, sektor unggulan 

serta untuk mengetahui ketimpangan pembangunan ekonomi antar 
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kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan dari 

latar belakang diatas, maka secara khusus akan dibahas mengenai kondisi 

tersebut melalui penelitian dengan judul “ Analisis Pertumbuhan Dan 

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian merupakan pernyataan yang lengkap 

dan terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan 

identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta? 

2. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta menurut tipologi klassen? 

3. Sektor apa saja yang menjadi unggulan kabupaten/kota provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta? 

4. Bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar 

kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut indeks 

williamson? 
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C. Batasan Masalah 

Guna penelitian ini tidak meluas sehingga perlu diberi batasan 

masalah sebagai berikut : 

“Penelitian ini hanya mengkaji pertumbuhan ekonomi, pola pertumbuhan 

ekonomi, sektor unggulan dan ketimpangan pembangunan ekonomi pada 

tahun 2006-2010” 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi  masalah tersebut diatas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 

kabupaten/kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Untuk mengalisa atau mengkaji pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 

kabupaten/kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Untuk menganalisa dan mengkaji sektor unggulan yang dimiliki 

kabupaten/kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar 

kabupaten/kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan mengadakan penelitian ini, maka ada beberapa manfaat yang 

diharapkan : 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota 

Sebagai sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi 

yang bermanfaat dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan kebijakan-
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kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam mengembangkan dan 

meggali potensi sektoral ekonomi di tiap-tiap wilayah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan referensi yang digunakan sebagai dasar 

pertimbangan studi-studi selanjutnya. 

 


