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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah  

Kota Surabaya yang terletak di provinsi jawa timur terkenal dengan 

sebutan kota pahlawan karena sejarahnya yang berdasarakan dari arek 

pemuda-pemuda Surabaya untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan 

bangsa Indonesia dari penjajah. Kota Surabaya sendiri merupakan dataran 

rendah dengan ketinggian 3-5 meter berada di atas permukaan air laut 

dengan luas wilayah dari kota Surabaya kurang lebih 326.81 km2 yang 

terbagi menjadi 31 kecamatan yang mempunyai potensi utama di bidang 

sektor jasa perusahaan memiliki nilai pertumbuhan ekonomi di setiap 

tahunnya yang semakin meningkat dilihat pada pdrb badan pusat statistik 

kota Surabaya dalam angka 2018 berikut adalah tabel jumlah PDRB Kota 

Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2013-

2018 (Milliar Rupiah). 

Table 1.1  Jumlah PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha, 2010-2018 (Milliar Rupiah) 

Tahun Produk Domestik Regional Bruto 

2013 286.050,60 

2014 305.947,60 

2015 324.215,10 

2016 343.652,40 

2017 364.714,80 

2018 387.333,42 
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Sumber : BPS Kota Surabaya Tahun 2010-2018 

Tingginya sumbangan yang diberikan terhadap PDRB suatu daerah 

maka dapat melaksanakan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik. 

Pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari PDRB adalah salah satu indikator 

untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. PDRB juga 

menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya 

alam dan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan nilai tambah. 

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan 

pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan  rata-rata  

penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai 

produksi barang-barang dan jasa-jasa yang  di ciptakan dalam suatu 

perekonomian  di  dalam suatu perekonomian  di masa satu tahun. 

Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa 

kemasa dapat di gunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi 

dan juga perkembangan tingkat kesejahtraan masyrakat suatu daerah. (A. 

Arsyad, 2004) 

 Kota surabaya  adalah salah satu kota di  Indonesia  yang  memiliki 

karateristik struktur penyerapan tenaga kerja  yang  identik dengan daerah  

yang  lain  di  pulau  jawa timur. Sektor Lembaga Keuangan, Real estate, 

Usaha persewaan dan Jasa perusahaan masih merupakan sektor yang 

mempunyai peranan terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja  di  kota 

Surabaya. Hal ini dapat dilihat pada jumlah table berikut ini: 
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Table 1.2  Penduduk Kota Surabaya usia 15 tahun atau lebih yang bekerja 

menurut kategori lapangan pekerjaan utama kota Surabaya (Jiwa) 
Tenaga kerja 

Kota Surabaya 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 
       

1.404.445  
      

1.380.157  
      

1.365.180  
     

1.080.057  
      

1.406.358  
      

1.426.945  

Rata-Rata 
          

156.049  
          

153.351  
          

151.687  
        

120.006  
          

156.262  
          

158.549  

 Sumber :  BPS Kota Surabaya Tahun 2010-2018 

Indonesia memiliki potensi industri yang cukup besar untuk 

kalangan dunia. Dalam proses perkembangan kawasan strategis untuk 

pusat pertumbuhan ekonomi yang mempunyai tahap dan langkah-langkah 

tertentu untuk menentukan sub sektor unggulan dari suatu daerah. 

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi 

rakyat. Hasil pembangunan harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat 

sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan 

merata. Suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya 

mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan 

ekonomi dalam wilayah tersebut.  

Dalam sebuah upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai 

tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan beberapa jenis peluang kerja 

yang memanfaatkan sumberdaya  dan harus ada potensi sumberdaya 

daerah yang mumpuni untuk merancang pembangunan ekonomi daerah 

dan diikuti dengan proses  pengembangan kawasan unggulan sebagai pusat 
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pertumbuhan ekonomi mempunyai bentuk, langkah dan tahap tertentu.dari 

pusat pembanguan ekonomi guna tercapainya sebuah penyerapan tenaga 

kerja yang koperatif dan efektif.  

Pada era otonomi daerah penentuan sektor unggulan merupakan hal 

yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.  

Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih kreatif mengembangkan 

perekonomian dengan sumberdaya ekonomi di wiliyahnya. Sektor 

unggulan dalam perekonomian daerah adalah faktor penting yang perlu 

dipertimbangkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan 

pembangunan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.. 

Secara umum hal yang perlu di perhatikan dalam konteks 

perencanaan pembangunan ekonomi dari suatu wilayah adalah cara 

pembangunan itu diarahkan pada tempat yang tepat dan bisa  memberikan 

akselerasi atau percepatan pertumbuhan dari masing masing sektor 

ekonomi sehingga dapat memberikan pendapatan terhadap setiap sektor 

dalam dan juga memberikan nilai tersendiri pada sektor tenaga kerja 

perekonomian tersebut.  

Dasar dari pertimbangan pemerintah dalam menyusun strategi 

pengembangan kawasan strategi di suatu daerah yang sudah ada dalam 

peraturan pemerintah 29 tahun 2008 tentang pengembangan kawasan 

strategis cepat tumbuh di daerah. Berdasarkan uraian diatas tentang 

kondisi yang terjadi pada kota surabaya terutama peranan sektoral PDRB 



 

5 
 

dan tenaga kerja membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul Analisis Sektor Ungggulan Dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

peneliti akan membahas mengenai rumusan masalah yang akan dibahas 

yaitu diantaranya sebagai berikut: 

1. Sektor ekonomi apa saja yang menjadi unggulan Kota Surabaya ? 

2. Sektor ekonomi apa saja yang menjadi unggulan Kota Surabaya 

dalam penyerapan tenaga kerja ? 

C. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hal yang akan dicapai 

dari peneliti ini yaitu diantara lain sebagai berikut: 

1. Mengetahui sektor ekonomi unggulan Kota Surabaya. 

2. Menganalisis sektor ekonomi unggulan Kota Surabaya ditinjau 

dalam Penyerapan tenaga kerja.  

D. Batasan Masalah 

Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor unggulan ekonomi 

kota Surabaya ditinjau dari aspek nilai tambah komoditas dan penyerapan 

tenaga kerja. 

E. Manfaat Penilitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai 

berikut: 
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1. Menambah refrensi literatur dan Pengembangan sektor unggulan 

ekonomi khususnya di Kota Surabaya. 

2. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam Pengambilan  

kebijakan ketenagakerjaan maupun peningkatan ekonomi dengan 

memperbaiki struktur ekonomi wilayah terkait. 


