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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat menggambarkan 

timbulnya suatu peningkatan pendapatan di daerah tersebut. Pada umumnya 

pertumbuhan ekonomi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan mengacu pada 

pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi 

kesenjangan sosial ekonomi. 

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan 

pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi 

tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. 

Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan 

untuk memenuhi kehidupannya (Kuncoro: 2004;127). 

Pembangunan yang dilakukan di setiap daerah adalah salah satu usaha dalam 

meningkatkan pembangunan nasional. Setiap daerah di Indonesia cenderung 

memiliki potensi dan sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerah atau wilayah. 

Perbedaan ini yang mengakibatkan ketimpangan antar daerah maupun antar sektor 

yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. 

Penggalian potensi sumber daya antar daerah perlu di lakukan guna untuk 

memaksimalkan proses pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi 
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juga bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi persektor yang terdapat di daerah 

tersebut. Potensi daerah perlu digali dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif 

untuk menunjang pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi di wilayah 

tersebut. Pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan yang memberikan 

kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah merupakan prioritas 

kebijakan yang harus dilaksanakan. 

Agar dapat meratakan pembangunan ekonomi yang dilihat dari sumber daya 

dan faktor geografis antar daerah, perlu untuk mengembangkan dan mendorong 

sektor-sektor ekonomi yang ada. Sektor ekonomi pada umumnya dibagi menjadi 17 

sektor yang menjabarkan sektor produksi ekonomi yang berada di wilayah tersebut. 

Menurut Perda Prov Jatim no 4 / 1994 tentang RTRW Prov Jatim tentang 

rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat l jawa timur tahun 1997/1998 – 

2011/2012 Pasal 33 tentang Satuan Wilayah Pembangunan l wilayah Gerbang 

Kertosusilo yang terdiri dari 7 wilayah kabupaten/kota yaitu kota Surabaya sebagai 

pusat, dan sub-wilayah yaitu Kota Mojokerto, kabupaten Bangkalan, kabupaten 

Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. 

Arah pengembangan fungsi masing-masing sub-wilayah adalah sebagai 

berikut : a) Sub wilayah Surabaya Raya, meliputi fungsi : perniagaan, 

pemerintahan, permodalan industri, pariwisata dan informasi; b) Sub wilayah 

pengaruh Surabaya Raya di Bangkalan meliputi fungsi : peternakan, argo industri, 

industri, pengolahan, informasi dan perniagaan; c) Sub wilayah pengaruh Surabaya 

Raya di Lamonagn, meliputi fungsi : pertanian argo industri dan industri 
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pengolahan ; d) Sub wilayah pengaruh Surabaya Raya di Mojokerto, meliputi 

fungsi : pertanian, argo industri, industri pengolahan dan pariwisata; e) Sub wilayah 

pengaruh Surabaya Raya di Gresik, meliputi fungsi: Industri pengelolaan 

perniagaan, pertanian dan pariwisata; f) Sub wilayah pengaruh Surabaya Raya di 

Sidoarjo, meliputi fungsi: Perniagaan, pertanian, agro industri dan industri 

pengolahan. 

Satuan wilayah pembangunan (SWP l) tersebut memiliki faktor pertumbuhan 

ekonomi terbesar di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan satuan wilayah 

pembangunan lainnya, karena di wilayah tersebut merupakan sumber pendapatan 

daerah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pengembangan dan 

perluasan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut perlu untuk di tindak lanjuti 

untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi provinsi dan agar dapat menjadi 

gambaran untuk wilayah pembangunan lainnya. 

Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif 2011-2015 Jawa Timur mencapai 

5,22 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Banten 

di Pulau Jawa dan lebih tinggi 0,52 poin dibandingkan pertumbuhan ekonomi 

Nasional (4,70 persen). Dengan begitu, Jawa Timur mampu memberikan kontribusi 

terhadap 33 Provinsi (Nasional) sebesar 14,51 persen. 
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Tabel 1.1 

Kondisi Perekonomian Jawa Timur dan 5 Provinsi Se-Jawa Tahun Dasar 2010 

Indicator 2011 2012 2013 2014* 2015** 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 

Jawa Timur 6,44 6,64 6,08 5,86 5,22 

DKI Jakarta 6,73 6,53 6,11 5,95 5,11 

Jawa Barat 6,51 6,28 6,06 5,07 4,87 

Jawa Tengah 6,03 6,34 5,81 5,42 5,17 

DIY 5,17 5,32 5,40 5,18 4,44 

Banten 6,38 6,15 5,86 5,47 5,34 

Nasional 6,35 6,23 5,78 5,02 4,70 

Kontribusi PDRB terhadap Nasional (%) 

Jawa Timur 14,67 14,87 14,99 14,16 14,51 

PDRB per kapita (juta rupiah) 

Jawa Timur 23,37 26,27 29,62 39,90 … 

Nasional 30,60 33,50 23,50 41,80 … 

Sumber : BPS provinsi jawa timur 

Keterangan :   * = sementara  

  **= sangat sementara 

Dilihat dari Tabel 1.1 Jawa Timur merupakan provinsi dengan pertumbuhan 

yang cukup besar dibanding dengan provinsi lainnya. Namun jika dilihat dengan 

seksama, semua provinsi mengalami penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi di 

setiap tahunnya. Jika semua provinsi di pulau jawa mengalami penurunan, maka 

secara otomatis pertumbuhan ekonomi terhadap nasional juga akan mengalami 

penurunan. 

Perlunya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dapat 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dilihat dari PDRB sektor 

maupun sub-sektor di wilayah masing-masing. Agar ketimpangan antar daerah di 

wilayah provinsi dapat di identifikasi di lihat dari sektor-sektor unggulan dan non 

unggulan yang dapat menunjang perekonomian daerah masing-masing. 
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B.  Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas tentang pentingnya pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat pengembangan sektor di wilayah SWP 1, dapat ditarik suatu 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di Satuan Wilayah Pembangunan 1 

Provinsi Jawa Timur? 

2) Sektor apa saja yang menjadi sektor ekonomi unggulan di Satuan Wilayah 

Pembangunan 1 di Provinsi Jawa Timur? 

C.  Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, perlu untuk memfokuskan penelitian 

yang akan dibahas, peneliti hanya membahas tentang tingkat pertumbuhan ekonomi 

dan sektor ekonomi unggulan pada Satuan Wilayah Pembangunan 1 (Kota 

Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten 

Gresik, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Bangkalan) di Provinsi Jawa Timur. 

D.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan 

skripsi ini bertujuan untuk:  

1) Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di Satuan Wilayah Pembangunan 1 

di Provinsi Jawa Timur 

2) Mengetahui sektor ekonomi unggulan di Satuan Wilayah Pembangunan 1 

Provinsi Jawa Timur. 
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E.  Manfaat Penelitian 

1) Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi  

untuk pemerintah di setiap daerah tersebut. Dan melakukan perbaikan guna untuk 

memaksimalkan potensi-potensi sektoral ekonomi di setiap wilayah agar dapat 

memajukan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. 

2) Bagi Akademisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan referensi 

untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan masalah yang sama dalam skripsi 

ini, dan diharap dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik untuk 

kedepannya. 

 


