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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan 

pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk 

dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara 

dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Proses pembangunan 

pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa keberhasilan yang telah dicapai pada skala nasional tidak 

terlepas dari pembangunan daerah, sebagaimana disebutkan dalam GBHN (Garis-

garis Besar Haluan Negara) bahwa “Pembangunan daerah dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan 

hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata”. Lebih 

dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan mengubah 

struktur perekonomian kearah yang lebih baik (Mudrajad, K. 2006:45). 

Tujuan utama usaha-usaha pembangunan ekonomi selain upaya 

menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, pembangunan harus pula 

berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan 

pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya untuk menciptakan kesempatan 

kerja bagi penduduk. Kesempatan kerja bagi penduduk masyarakat akan 

memperoleh pendapatan untuk memenuhi kehidupannya (Todaro, 2011:24).  

Dari tujuan tersebut tidak semua negara mampu memenuhi tujuan tersebut 

secara bersamaan, terutama negara yang sedang berkembang biasanya lebih 
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mengutamakan pertumbuhan ekonomi namun belum bisa memenuhi pemerataan 

ekonomi sehingga terjadi kesenjangan di beberapa daerah. Masalah tersebut 

menandakan tidak ada pergerakan-pergerakan pertumbuhan ekonomi dari pusat 

pertumbuhan, bahkan justru memperparah kesenjangan ekonomi antar daerah 

(Kuncoro, 2003). 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah 

dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut, upaya pembangunan 

ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis 

peluang kerja untuk masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang 

ada harus memperkirakan potensi dari sumber apa saja yang diperlukan untuk 

merancang dan membangun perekonomian daerah. (Arsyad, 1999). 

Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 

baik untuk mengatur urusan pembangunan ekonominya sendiri. Pemberlakuan 

otonomi daerah juga berarti Pemerintah Daerah harus memiliki rencana ekonomi 

daerah yang baik untuk menyediakan kesejahteraan bagi penduduknya. UU No. 

25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, akan membawa angin segar bagi daerah untuk dapat menggali dan 

mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga ketimpangan antar 
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penduduk, antardaerah dan antar sektor secara bertahap dapat diperkecil (Arifin, 

S. 2008). 

Menurut Wahyudi dalam Restutin (2009: 78-79), untuk dapat tumbuh 

dengan cepat, suatu daerah perlu memiliki satu atau lebih pusat-pusat 

pertumbuhan regional yang memiliki potensi paling kuat. Apabila daerah ini kuat 

maka akan terjadi perembetan pertumbuhan bagi daerah-daerah  yang lemah. 

Pertumbuhan ini akan berdampak positif bagi daerah-daerah yang lemah. 

Pertumbuhan ini akan berdampak positif terhadap daerah-daerah yang terdapat 

disekitarnya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih merata di 

seluruh tanah air, diusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan dalam 

masing-masing daerah. Hal ini berarti memerlukan suatu kemauan politik yang 

cukup kuat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah dengan 

menggunkan instrumen kebijakan Pemerintah (Arsyad, 2004). 

Aktivitas ekonomi di Indonesia terpusat pada pulau yang memiliki jumlah 

penduduk terpadat, yaitu di Pulau Jawa. Aktivitas ekonomi, khususnya industri 

manufaktur, cenderung terkonsentrasi secara spasial di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa 

terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, pertumbuhan ekonomi yang 

cukup pesat ini hampir terjadi di seluruh Provinsi yang ada di Pulau Jawa, tidak 

terkecuali di Provinsi Jawa Timur yang setiap tahunnya memiliki nilai 

pertumbuhan yang pesat (Todaro, 2011) 

Dalam Provinsi Jawa Timur sendiri terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 

yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Salah satu pembangunan daerah Jawa 

Timur, secara terus menerus dikembangkan menjadi barometer ditingkat nasional. 
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Konsep pembangunan Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui empat koridor 

yaitu : 

1 Koridor  Utara Selatan terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, 

Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten 

Blitar, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota 

Batu, dan Kota Blitar. 

2 Koridor Barat Daya terdiri dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, 

Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Nganjuk, 

Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Magetan, Kota Kediri, dan Kota Madiun. 

3 Koridor Timur terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, 

Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten 

Banyuwangi, dan Kota Probolinggo. 

4 Koridor Utara terdiri dari Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten 

Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, 

Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep. 

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu 

pembangunannya diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Secara keseluruhan PDRB tersebut menunjukkan kemampuan suatu daerah 

tertentu dalam menghasilkan pendapatan dalam proses produksi yang telah 

dilakukan di daerah tersebut. 
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Tabel 1.1 Rata-rata PDRB Di Empat Koridor Provinsi Jawa Timur  

                (miliar rupiah) 

Koridor 2014 2015 Rata-rata 

Utara Selatan 745.719,80 788.659,40 767.189,60 

Barat Daya 398.504,30 465.834,20 432.169,25 

Timur 147.986,00 155.870,00 151.928,80 

Utara 146.086,30 153.854,90 149.970,35 

Sumber: PDRB Provinsi Jawa Timur, 2016, (data diolah) 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Koridor Utara memiliki rata-rata 

PDRB terendah apabila dibandingkan dengan Koridor Lainnya yaitu sebesar 

149.970,35. PDRB per kapita tersebut juga merupakan indikator lain yang 

menunjukkan telah terjadi ketimpangan pendapatan antar daerah. Ketimpangan 

distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi merupakan masalah yang 

dihadapi dalam proses pembangunan. Menurut Emilia dan Imelia (2006), 

indikator yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan antar wilayah, 

diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga 

Perkapita, Kontribusi Sektoral terhadap PDRB, Tingkat Kemiskinan dan Struktur 

Fiskal. 

Karena itu tantangan yang perlu dijawab adalah bagaimana membuat 

Koridor Utara yang meliputi Kabupaten Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, 

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep bisa mempunyai PDRB yang 

setara dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut di 
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atas, dalam penelitian ini akan difokuskan pada Koridor Utara Provinsi Jawa 

Timur, karena seperti telah diketahui bahwa kondisi perekonomian Koridor Utara 

selama kurun waktu 2014-2015 tersebut bisa dikatakan sebagai wilayah yang 

pertumbuhan ekonominya masih tertinggal dengan melihat Jumlah PDRB ADHK 

yang mana hal tersebut menjdai indikator bahwa pertumbuhan ekonominya masih 

rendah dibanding dengan 3 Koridor di Jawa Timur yang sudah terlebih dahulu 

maju. Atas dasar fakta tersebut maka dalam rencana penelitian ini akan diteliti dan 

di analisis tingkat Pertumbuhan ekonomi dan mengklasifikasikan beberapa daerah 

menurut tingkat pertumbuhannnya serta mengetahui tingkat Ketimpangan 

Pendapatan di dalam Koridor Utara untuk selanjutnya menjadi acuan proses 

pembangunan ekonomi di wilayah yang diteliti 

B. Rumusan 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 pendapatan 

antar Kabupaten/Kota di Koridor Utara Proinsi Jawa Timur, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:    

1 Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Koridor Utara 

Provinsi Jawa Timur selama periode 2011-2015? 

2 Bagaimana Klasifikasi berdasarkan Tipologi Klassen antar Kabupaten Di 

Koridor Utara Provinsi Jawa Timur selama periode 2011-2015? 
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3 Seberapa besar tingkat Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di 

Koridor Utara Propinsi Jawa Timur selama periode 2011-2015? 

1. Batasan Masalah 

Penelitian ini terdapat bechmark (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 tingkat ketimpangan pendapatan di 

Koridor Utara Propinsi Jawa Timur setelah dilihat bahwa Di Koridor Utara Jawa 

Timur merupakan wilayah dengan nilai PDRB rata-rata terendah pada tahun 

2014-2015. Dibandingkan dengan 3 Koridor lainnya di Provinsi Jawa Timur 

yakni koridor Utara Selatan, Barat Daya, dan Timur. Dimana Koridor Utara 

memiliki Rata-rata PDRB sebesar 149.970,35. 

 

C. Tujuan Penelitian   

Tujuan penelitian mengimplikasikan tentang sasaran yang ingin dicapai 

dengan dilakukannya orientasi penelitian terhadap suatu masalah yang telah 

dikemukan pada bagian sebelumnya. Tujuan dalam penelitian mengacu pada isi 

dan rumusan masalh penelitian. Bertolak dari rumusan masalah diatas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1 Untuk mengidentifikasi besarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di 

Koridor Utara Provinsi  Jawa Timur.  

2 Mengetahui klasifikasi antar Kabupaten/Kota di Koridor Utara Provinsi Jawa 

Timur berdasarkan Tipologi Klassen. 
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3 Menganalisa besarnya Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Koridor 

Utara Provinsi Jawa Timur 

D. 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 Provinsi Jawa Timur 

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 sektor ekonomi ekonomi dalam mewujudkan prinsip good 

governance secara inklusif. 

2.) Memberikan manfaat informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dan Pemerintah Daerah Propinsi serta Instansi terkait dalam strategi penyusunan 

perencanaan dan kebijakan pembangunan Perekonomian Daerah. 

b. Bagi Peneliti lain 

Dapat menambah referensi bagi peneliti-peneliti yang lain di masa mendatang, 

sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai kontribusi acuan dan bahan 

referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya. 
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