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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah 

Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan 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. Sebagai tolok ukur 

keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur 

ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar 

daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataanya bahwa pertumbuhan 

ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. 

Di negara-negara sedang berkembang, perhatian utama terfokus pada 

dilema komplek antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya 

sama-sama penting, namun hampir selalu sulit diwujukan bersamaan. 

Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankanya yang lain. Pembangunan 

ekonomi mensyaratkan Gross national Product (GNP) yang tinggi dan untuk itu 

tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun 

yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, 

tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasil-hasilnya. 

Penanggulangan kemiskinan/kesenjangan pendapatan kini merupakan masalah 
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pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan pembangunan di 

banyak negara, (Todaro,2000:177)  

Hal tersebut di atas selalau terjadi karena pembangunan, dalam lingkup 

negara secara spasial tidak selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah 

mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami 

peetumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan 

yang sama di sebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber yang di miliki, 

adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau 

daerah yang telah memiliki fasilitas seperti sarana perhubungan, jaringan listrik, 

jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil di 

samping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari 

pemerintah pusat kepada daerah. 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebagai salah satu indikator 

pembangunan yang diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB). 

Provinsi Jawa Timur sendiri terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, yang terdiri 

dari 29 Kabupaten dan 9 kota. Propinsi Jawa Timur terbagi lagi menjadi 

beberapa koridor yang meliputi kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Timur, 

yaitu :  

A. Koridor Utara Selatan terdiri dari Gresik - Surabaya - Sidoarjo – Mojokerto 

– Pasuruan - Malang – Blitar - Batu. 

B. Koridor Barat Daya terdiri dari Jombang - Kediri - Tulungagung – 

Trenggalek - Nganjuk - Madiun - Ponorogo - Pacitan - Magetan. 
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C. Koridor Timur terdiri dari Probolinggo - Situbondo - Bondowoso - 

Lumajang – Jember - Banyuwangi. 

D. Koridor Utara terdiri dari Lamongan - Tuban- Bojonegoro - Ngawi - 

Bangkalan - Sampang- Pamekasan - Sumenep. 

Peran infrastruktur penting dalam mencapai pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi terutama di Koridor Ekonomi Jawa yang menjadi pusat 

kegiatan nasional dan berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Pada 

tahun 2011 Koridor Ekonomi Jawa memiliki kontribusi sebesar 58% terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Infrastruktur digolongkan menjadi tipe 

hard infrastructure dan soft infrastructure. Tipe hard infrastructure diantaranya 

meliputi jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, dan bandar udara. Tipe soft 

infrastructure meliputi saluran telepon, internet serta infrastruktur komunikasi 

dan infrastruktur institusi lainnya yang menjadi pelengkap tipe hard 

infrastructure (Beyzatlar dan Kustepeli, 2004).  

Menurut Zou et al. (2008), jenis-jenis infrastruktur antara lain konstruksi, 

peralatan, dan mesin-mesin yang digunakan untuk aktivitas pelayanan publik 

seperti proses produksi dan konsumsi rumah tangga. Infrastruktur juga dibagi 

menjadi: (1) infrastruktur ekonomi, seperti listrik, telekomunikasi, saluran air, 

sanitasi, drainase, dan fasilitas transportasi seperti jaringan jalan, kereta api, 

pelabuhan, dan bandara; (2) infrastruktur sosial, seperti pendidikan dan 

kesehatan. Berbagai hasil kajian (Canning, 1999; Loncan, 2006; Fedder dan 

Bogetiic, 2009; Beyzalar dan Kustepeli, 2011; Shi, 2012) membuktikan bahwa 
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infrastruktur mempunyai peran penting dalam memajukan perekonomian, dan 

sebaliknya taraf perekonomian yang lebih tinggi berpengaruh terhadap 

ketersediaan infrastruktur yang lebih berkualitas. 

Infrastruktur jalan sangat penting untuk menunjang kegiatan ekonomi di 

Koridor Ekonomi Jawa. Banyak manfaat ekonomi diperoleh dari infrastruktur 

antara lain pendapatan, aksesibilitas, lapangan kerja saat konstruksi jalan, reduksi 

biaya transportasi, penghematan biaya dan waktu, dan meningkatkan 

produktivitas industri (Weiss dan Figura, 2003 dalam Kim, 2006). 

Bidang ekonomi adalah hal penting yang terus menerus diperhatikan oleh 

pemerintah. Tujuan negara dalam ekonomi makro adalah untuk mencapai 

stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi yang tinggi. Pada 

hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat  

menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik (Todaro dan Smith 2006) 

Penjelasan tentang pengaruh Infrastruktur pembangunan perlu penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui apakah kelima variabel tersebut dapat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Infrastruktur Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur ( Studi 

Pada Wilayah Koridor Utara-Selatan )”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Gambaran Pertumbuhan Ekonomi  Wilayah Koridor Utara – 

Selatan  Jawa Timur ? 

2. Apakah Infrastruktur Pembangunan Jalan, Air, Listrik, Pendidikan & 

Kesehatan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Koridor Utara 

– Selatan Jawa Timur? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi koridor Utara – 

Selatan di Jawa Timur  

2. Untuk menganalisis pengaruh infrastruktur jalan, listrik, air, pendidikan & 

kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi diwilayah koridor Utara-Selatan 

Jawa Timur. 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah 

GDP/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan tahun 2010 sebagai 

variabel dependen, kemudian menggunakan infrastruktur Jalan, Listruk, 

Air,Pendidikan & Kesehatan  sebagai variabel independen. sedangkan untuk 
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waktu data yang menjadi obyek penelitian mulai tahun 2010 – 2017  baik 

variabel dependen maupun variabel independen. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

khususnya ataupun untuk berbagai kalangan. Manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini yaitu :  

1. Bagi Penelitian Selanjutny 

Sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan ekonomi, 

khususnya mengenai pengaruh infrastruktur pembangunan  terhadap 

pertumbuhan ekonomi wilayah koridor ekonomi Utara-Selatan Jawa 

Timur, serta dapat digunakan untuk dasar perluasan penelitian terutama 

yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi pada penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Pemerintah 

Menjadikan sumbang saran atau masukan bagi pemerintah sekaligus 

pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk 

menentukan arah kebijakan yang tepat dalam mengelola Infrastruktur 

Jalan, Air, Listrik, Pendidikan dan Kesehatan agar tidak berdampak negatif 

pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan.
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