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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang  telah 

direncanakan guna memperbaiki seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat. 

Pelaksanaan pembangunan sendiri membutuhkan suatu perencanaan yang tepat 

dan didukung oleh ketersediaan dana serta peran keikutsertaan masyarakat sebagai 

subyek pembangunan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhandan 

pembangunan di segala bidang. Maka dari itu, proses pembangunan terjadi di 

semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat baik sosial, politik, ekonomi 

maupun budaya yang terjadi pada tingkat makro (nasional) dan mikro 

(community/group).  

Menurut (Adisasmita, 2013), Proses pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah merupakan proses pembangunan yang menyeimbangkan antara 

pembangunan ekonomi dalam lingkup nasional dan pembangunan ekonomi dalam 

lingkup daerah. Pembangunan nasional itu sendiri dilakukan untuk mendorong 

berkembangnya pembangunan daerah dan disisi lain, pembangunan daerah terus  

ditingkatkan untuk memperkuat dan memperkokoh pembangunan nasional dan 

struktur perekonomian secara nasional yang saling berkesinambungan. 

Keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan sangat ditentukan 

oleh keberhasilan pembangunan daerah. Kebijakan ditingkat wilayah dibutuhkan, 

sebab kondisi potensi dan permasalahan dalam pembangunan yang dimiliki oleh 
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setiap wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya, sehingga penerapan 

kebijakanyang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sama.  

Dalam setiap wilayah mempunyai ketersediaan sumber daya alam yang 

beragam. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan sumber 

daya alam yang terdapat di setiap wilayahnya, namun jika tidak terpenuhi, akan 

memenuhinya dari wilayah lain yang terdapat sumber daya alam yang 

diperlukannya. Oleh sebab itu, antar wilayah terjalin hubungan dalam kaitan 

mengenai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hubungan seperti ini dalam 

pereekonomian dapat digambarkan sebagai suatu proses penawaran dan 

permintaan.  

Wilayah yang memiliki sumber daya alam yang ada, mampu membuat 

wilayahnya memiliki ciri khusus dan berbeda dengan wilayah lain. Jika wilayah 

tersebut dapat menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik, maka 

wilayah tersebut akan mendapatkan nilai tambah bagi wilayahnya. Sehingga efek 

yang diperoleh yaitu menjadikan wilayahnya menjadi wilayah yang maju dan 

unggul. Hubungan timbal balik tersebut, dapat menjadikan hubungan yang saling 

mengisi satu sama lain. Dengan kondisi demikian, kedua wilayah yang saling 

melakukan interaksi akan memperoleh keuntungan ataupun manfaat dari 

hubungan tersebut. 

Hubungan antara dua wilayah  merupakaninteraksiantar wilayah, yang 

dapat merupakan desa-kota; kota-kota maupun wilayah yang lebih luas dari kota. 

Intensitas hubungan yang besar, menunjukkan bahwa interaksi antar kedua 

wilayah tersebut sangat kuat artinya tingkat ketergantungan antar wilayah tersebut 
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tinggi.Menurut (Kasikoen, 2011)akan terjadi pergerakan penduduk dari wilayah 

yang tertinggal ke wilayah yang perkembangan ekonominya lebih maju. 

Hubungan tersebut perlahan akan menimbulkan konflik akibat perbedaan 

(disparitas)  wilayah,  oleh  kedua wilayah yang saling berhubungan. 

Mempercepat pembangunan suatu daerah adalah langkah yang dilakukan 

ditengah keterbatasan dana dengan pengembangan wilayah yang menetapkan 

pusat-pusat pertumbuhan. Fokus untuk membangun daerah yang menjadi pusat 

pertumbuhan dapatmemberikan efek yang menguntungkan pada wilayah 

hiterlannya. Melalui penentuan pusat pertumbuhan dapat mempermudah wilayah 

untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan daerahnya. 

Pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan dapat memberikan 

manfaat atau spread effectpositif terhadap hinterland, sehingga gap yang ada tidak 

terlalu besar. Dengan menentukan pusat pertumbuhan dan memfokuskan 

pertumbuhan terutama perekonomian pada daerah tersebut, akan menyebarkan 

efek yang menguntungkan bagi wilayah-wilayah disekitarnya. Perkembangan 

wilayah pusat pertumbuhan akan meningkatkan perekonomian daerah hinterland 

sehingga daerah hinterland juga akan mengalami perkembangan dalam 

pembangunan ekonomi (Nainggolan, 2013). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi pedoman daerah dalam 

mengadakan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Jangka Menengah (RPJM), dan 

Rencana Kerja Pemerintah tahunan (RKP/RKPD) yang dilaksanakan oleh unsur 
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penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan 

yang dilakukan oleh pemerintah memiliki beberapa aspek yang harus 

diperhatikan, yaitu beberapa aspek penting yang dihadapi oleh daerah serta 

pengembangan daerah yang akan dituju. Sementara dalam , Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan 

kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, 

mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan 

pembangunan.  

Provinsi Jawa Timur yang adalah Provinsi terbesar yang ada di Pulau Jawa 

ini memiliki luas wilayah sebesar 47.799,75 Km2 dengan jumlah penduduk yang 

dimiliki sebanyak 37.476.757 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk di Provinsi Jawa 

Timur ini menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki 

jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. 

Secara Administratif, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten/Kota yang 

terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Ibukota Provinsi Jawa Timur adalah Kota 

Surabaya yang juga merupakan Kota Terbesar kedua di Indonesia setelah DKI 

Jakarta. 
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Gambar 1.1 

PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016 

(dalam Milyar) 

 
 Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2016 (diolah) 

 

Perkembangan Provinsi Jawa Timur yang begitu pesat dapat dilihat dari 

perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seperti yang ada 

dalamGambar 1.1 yang menunjukkan bahwa  PDRB mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Hal tersebutmenjadi pendorong bagi pertumbuhan daerah 

sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerataan pembangunan daerah. 

Berkaitan dengan luas wilayah dan letak yang strategis yang dimiliki 

Provinsi Jawa Timur dengan bermacam-macam potensi alam yang dimiliki oleh 

masing-masing wilayah serta berbagai macam perekonomian, berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.Logika sederhananya, dapat 

diartikan bahwa dengan adanya pusat pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah 

dapat menyebarkan maanfaat yang sangat menguntungkan bagi wilayah-wilayah 

yang ada di sekitar pusat pertumbuhan. Dengan demikian. Kegiatan ekonomi pada 

wilayah hiterland akan ikut berkembang. 

Berdasarkan latar belakang di atas,penulis mengambil dasar penelitian dari 

penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan karena sama-sama menganalisis 
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perekonomian regional yang menggunakan teknik analisis Gravitasi. Namun yang 

membedakan adalah tahun pengamatan dan wilayah yang diteliti. Dengan 

demikian perlu adanya langkah yang kongkrit  untuk mempercepat pembangunan 

ekonomi yaitu dengan menentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Jawa Timur. Melalui penentuan pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan 

memberikan spread effect bagi wilayah hiterlannya. Maka,  berdasarkan hal 

tersebutpenelitian “Analisis Interaksi Ekonomi Dalam Menunjang 

Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur” ini dilakukan. 

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah

sebagai berikut : Kabupaten/kota manakah yang menjadi pusat ekonomi di Jawa 

Timur? 

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui letak wilayah yang menjadi 

pusat ekonomi di Provinsi Jawa Timur.  

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti secara umum

Sebagai hasil dari penelitian ini, diharapkan bisa memberi wawasan ilmu

ekonomi terlebih untuk ekonomi pembangunan.

2. Bagi peneliti secara Khusus

Sebagai bahan untuk melengkapi kajian tentang pusat pertumbuhan

ekonomi, serta sebagai acuan untuk penelitian-penelitan yang akan

dijadikan penelitian selanjutnya.


