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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat terus menerus dalam 

jangka panjang. Peningkatan pendapatan perkapita harus dilihat dari kenaikan 

GDP dan harus dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk, kenaikan GDP 

harus juga diikuti dengan adanya perubahan atau modernisasi dalam struktur 

ekonomi. (Ronald Witton:1989). Sedangkan Pembangunan ekonomi daerah 

menurut Arsyad (1999:85) 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 pekerjaan baru dan meransang perkembangan kegiatan ekonomi 

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. 

Menurut Arsyad Lincolin (2004:13) mengartikan pertumbuhan ekonomi 

sebagai kenaikan produk domestik bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu 

lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah 

pertumbuhan ekonomi terjadi atau tidak. Mengingat pentingnya pertumbuhan 

ekonomi regional, maka setiap wilayah 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 
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sektor-sektor lain untuk berkembang serta berdampak positif terhadap PDRB 

(Produk Domestik Regional Bruto) baik secara sektoral maupun perkapita.   

Menurut Tjokrowinoto (1995), mendefinisikan pembangunan kawasan 

(regional development) secara konvensional lebih cenderung berorientasi pada 

pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi dasar bahwa proses pembangunan 

berlangsung dalam suatu keseimbangan matrik lokasi yang terdiri dari beberapa 

pusat pertumbuhan (growth poles) dan kawasan penyangga atau hinterland.  

Berdasarkan Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, 

(2004). Konsep kawasan sebagai suatu pendekatan kebijakan baru dalam 

pembangunan daerah, telah semakin luas digunakan di berbagai negara baik 

negara maju maupun negara berkembang, terutama dikaitkan dengan kesiapan 

suatu kawasan meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi kawasanisasi dan 

globalisasi. Kawasan secara signifikan mampu untuk meningkatkan kemampuan 

ekonomi daerah untuk membangun kekayaan masyarakat. Kawasan juga mampu 

bertindak sebagai pendorong inovasi, dimana keberadaan unsur-unsur dalam 

kawasan diperlukan untuk mengubah gagasan menjadi kekayaan. 

Konsep, prinsip, dan instrumen kebijakan di dalam model pada 

perencanaan ekonomi kawasan adalah konsep kutub pertumbuhan, yang pada 

awalnya dirumuskan oleh Perroux (1955) dengan pertumbuhan yang dirangsang 

oleh suatu kombinasi dari inter-industrial. Kawasan unggulan merupakan kawasan 

yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian kawasan (prime mover) yang 

memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh, mempunyai sektor 

unggulan dan memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitar atau (hinterland) 
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(Royat, 1996). Penetapan suatu daerah menjadi kawasan unggulan karena 

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan suatu daerah. Ada tiga faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan 

penduduk dan kemajuan teknologi (Todaro, 2000). Berdasarkan teori basis 

ekonomi, faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah 

berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah 

(Arsyad,1999). Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya 

lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor akan menghasilkan 

kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (job creation). Dalam 

pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat 

karena disetiap daerah mempunyai keadaan yang berbeda, mempunyai 

karakteristik tersendiri, laju pertumbuhan ekonomi maupun potensi yang dimiliki 

masing-masing daerah.  

Sedangkan fakta yang terjadi secara umum perkembangan Surabaya dan 

wilayah sekitarnya yakni GERBANGKERTASUSILA saat ini ternyata 

menunjukkan perkembangan yang lebih besar dari konsep SWP yang ditentukan 

dalam RTRW Jawa Timur. Pola perkembangan ini terjadi terutama pada koridor 

antar kota dan pada beberapa bagian berfungsi sebagai suatu pusat (nodal).  

Pada RTRW Provinsi Jawa Timur 2020 disebutkan bahwa dalam 

pengembangan kawasan Kota Surabaya dilakukan dengan membentuk satuan 

wilayah pengembangan (SWP) Gerbangkertasusila. Tujuannya sebagai upaya 

membuat regionalisasi dengan menekankan kemandirian terhadap wilayah 

Kabupaten/Kota. Perwilayahan tersebut yang merupakan kawasan EMR yang 
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meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota 

Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan 

dengan pusat pelayanan wilayah di Kota Surabaya (RTRW Provinsi Jawa Timur 

2020). Dan kondisi perekonomian SWP Gerbangkertasusila pada PDRB atas 

dasar harga konstan 2000  pada tahun 2005 sebesar Rp. 113.216.318,45 (dalam 

juta) sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 143.435.267,67 (dalam juta) atau 

44,7 persen dari total PDRB atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Jawa Timur, 

sedangkan bila dilihat dari lapangan usaha (sektor) atas dasar harga konstan 2000 

rata-rata SWP Gerbangkertasusila terhadap rata-rata Provinsi Jawa Timur yaitu 

sektor  listrik, gas dan air bersih memberikan sumbangan terbesar yaitu sebesar 

73,9 persen. Diikuti oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 64,4 

persen, sektor bangunan/konstruksi sebesar 58,6 persen, sektor industri 

pengolahan sebesar 55,9 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 

50,6 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 41,2 persen, 

sektor jasa-jasa sebesar 31,6 persen, sektor pertanian sebesar 15 persen, dan 

terakhir sektor pertambangan dan penggalian sebesar 8,9 persen. Sehingga SWP 

Gerbangkertasusila menjadi tumpuan perekonomian dan berpengaruh positif 

terhadap pembangunan ekonomi Provinsi  Jawa Timur. Melalui potensi ekonomi 

diharapkan terjadi keseimbangan tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita 

antar wilayah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit gap 

antara perkembangan ekonomi antar daerah.      

 Pertumbuhan penduduk yang pesat seharusnya diiringi dengan kualitas 

sumber daya manusia yang potensial dan produktif, jika tidak diiringi dengan hal 
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tersebut akan menjadikan beban tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi. Pesatnya 

pertumbuhan penduduk membawa pengaruh terhadap pertumbuhan angkatan 

kerja yang hampir sama cepatnya. Disisi lain kemampuan sektor ekonomi untuk 

menciptakan kesempatan kerja terbatas, sehingga terjadi banyak pengangguran di 

beberapa daerah.        

 Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan oleh sebab itu 

pembangunan merupakan sarana dalam penyerapan tenaga kerja. Tersedianya 

tenaga kerja yang cukup besar jika dimanfaatkan, dibina dan dikerahkan sebagai 

tenaga kerja yang efektif dan produktif akan menjadi modal pembangunan yang 

besar dan sangat berguna dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor. 

 Keadaan ketenagakerjaan di SWP Gerbangkertasusila pada tahun 2009  

sebesar 4.617.040 jiwa menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan adanya 

peningkatan kelompok penduduk yang bekerja, serta memberi dampak positif  

bagi penurunan tingkat tengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur pada TPT 

Agustus 2009 sebesar 5,08 persen, dan menurun sebesar 0,96 persen dibanding 

TPT Februari 2009 yang besarnya 5,87 persen. Peningkatan jumlah tenaga kerja 

serta penurunan angka pengangguran telah menaikkan tingkat partisipasi angkatan 

kerja (TPAK) sebesar 0,41 persen selama periode satu tahun terakhir.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan di uji untuk 

menganalisis dan membuktikan bagaimana pola pertumbuhan ekonomi dan laju 

produktivitas penyerapan tenaga kerja yang terjadi di SWP Gerbangkertasusila, 

dan menganalisis sektor-sektor ekonomi apa saja yang unggul di SWP 

Gerbangkertasusila serta keterkaitan antara PDRB dengan penyerapan tenaga 
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kerja di SWP Gerbangkertasusila tersebut, sehingga penulis tertarik menggambil 

judul : “Analisis Potensi Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Satuan 

Wilayah Pengembangan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, 

Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) di Jawa Timur.” 

1.2   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 pola pertumbuhan ekonomi dan produktivitas penyerapan 

tenaga kerja yang terjadi di SWP Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, 

Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) di Jawa Timur ? 

2. Sektor-sektor ekonomi apa saja yang menjadi sektor unggulan di SWP 

Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, 

Lamongan) di Jawa Timur ? 

3. Bagaimana laju produktivitas di SWP Gerbangkertasusila (Gresik, 

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) di Jawa Timur ? 

4. Bagaimana keterkaitan antara PDRB dan  penyerapan tenaga kerja di SWP 

Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, 

Lamongan) di Jawa Timur ? 



7 
 

1.3   Batasan Masalah        

 Guna penelitian ini tidak meluas sehingga perlu diberi batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Mengkaji pola pertumbuhan ekonomi dan produktivitas penyerapan tenaga 

kerja yang terjadi di SWP Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, 

Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) di Jawa Timur Tahun 2005-2009. 

2. Mengkaji sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh SWP Gerbangkertasusila 

(Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) di Jawa 

Timur Tahun 2005-2009. 

3. Mengkaji laju produktivitas di SWP Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, 

Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) di Jawa Timur Tahun 2005-2009. 

4. Mengkaji keterkaitan antara PDRB dan  penyerapan tenaga kerja di SWP 

Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, 

Lamongan) di Jawa Timur Tahun 2005-2009. 

1.4 Tujuan Penelitian       

 Berdasarkan identifikasi  masalah tersebut di atas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan pola pertumbuhan ekonomi dan produktivitas 

penyerapan tenaga kerja yang terjadi di SWP Gerbangkertasusila (Gresik, 

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) di Jawa Timur Tahun 

2005-2009. 
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2. Untuk mendiskripsikan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh SWP 

Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, 

Lamongan) di Jawa Timur Tahun 2005-2009. 

3. Untuk mendiskripsikan laju produktivitas di SWP Gerbangkertasusila (Gresik, 

Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) di Jawa Timur Tahun 

2005-2009. 

4. Untuk mendiskripsikan keterkaitan  antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja 

di SWP Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, 

Sidoarjo, Lamongan) di Jawa Timur Tahun 2005-2009. 

1.5 Manfaat Penelitian           

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan 

kepada pemerintah SWP Gerbangkertasusila selaku pengambil kebijakan. 

2. Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya potensi 

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di SWP Gerbangkertasusila. 

3. Sebagai bahan informasi dan acuan bagi para peneliti dan rekan 

mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang 

berkaitan tentang potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di SWP 

Gerbangkertasusila. 

 


