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     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sistem desentralisasi, ternyata telah dikenal sejak pemerintahan orde 

baru, dengan dilaksanakannya UU No. 5 tahun 1974. Pokok- pokok yang 

terkandung dalam Undang- undang ini antara lain berisi tiga prinsip (Kuncoro, 

2004) Pertama, desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan 

pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. 

Kedua, dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau 

kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat - 

pejabat  di daerah. Ketiga, tugas perbantuan (mendebewind) yang berarti 

pengkondisian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah 

yang memiliki fungsi sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil 

pemerintah pusat di daerah, walaupun diakui konsep desentralisasi tersirat 

dalam isi UU No 5 tahun 1974 namun pada kenyataannya implementasinya 

sangat jauh dari konsep. Sentralisasi  (kontrol dari pusat) terutama 

ketergantungan jelas terlihat dari aspek keuangan, dimana pemerintah daerah 

kehilangan keleluasaan bertindak untuk mengambil keputusan-keputusan 

penting. Sistem pemerintahan sentralistik ini, ternyata menyebabkan 

meningkatnya beban anggaran pusat padahal pada saat ini pemerintah pusat 

semakin kesulitan mengusahakan biaya pembangunan apalagi era kejayaan 

minyak sebagai penyokong utama pembangunan telah berlalu. Pemerintahan 
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yang sentralistik ini mengakibatkan adanya ketimpangan pendapatan dan 

pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah. Sumber daya yang cukup 

potensial yang dimiliki oleh daerah sebagian besar dikirim ke pusat, padahal 

seharusnya sumber daya itu dikelola secara mandiri demi kesejahteraan 

masyarakat daerah. Akibat lebih jauh dari kebijakan sentralistik ini adalah 

munculnya ketimpangan masyarakat, antara pusat dan daerah, padahal peran 

pembangunan yang diharapkan adalah memacu perekonomian dan mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Model pemerintahan top down ini berimplikasi 

pada tumpang tindih antara rencana dan realisasi di lapangan serta kreativitas 

pemerintah daerah beserta aparatnya terbatas, hanya bergantung pada 

pemerintah pusat  oleh karena itu lahirlah UU No. 22 dan UU No.25 tahun 

1999 antara lain merupakan perwujudan dari pergeseran sistem pemerintahan 

sentralistik(top down) menuju sistem  desentralisasi (bottom up). Dengan 

adanya UU No. 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah kepala daerah 

diberi wewenang yang luas untuk mengurus dan mengatur kepentingan 

masyarakat daerahnya sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat (UU No. 22 th. 1999 pasal 1, huruf  h). Pemberian wewenang 

yang luas tidak berarti apabila tidak dibarengi dengan pemberian wewenang 

atas pengelolaan keuangan yang memadai (UU No. 22 Th. 1999, pasal 8 ayat 

1 dan 2) Tujuan pemberian kewenangan dalam  penyelenggaran otonomi 

daerah adalah meningkatkan  kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan 

sosial. 
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 Menurut UU No. 32 tahun 2004, pasal 1 ayat 5, “Otonomi daerah adalah 

hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan.” Berkaitan dengan hal itu peranan 

pemerintah daerah sangat menentukan berhasilnya pembangunan di daerah, 

dengan pemilihan strategi perencanaan yang tepat, maka tidak mustahil peran 

itu  akan tercapai. Efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah adalah refleksi dari seberapa besar  kewenangan dimiliki 

dalam menetapkan kebijakan pada tingkat lokal. Apabila keleluasaan 

(dicetionary) dalam menetapkan kebijakann penataan, kelembagaan personal 

dan sumber - sumber keuangan maka peranan pemerintah daerah akan kuat 

dan efektif. Keleluasaan tersebut dapat  juga berupa kewenangan untuk 

merumuskan kebutuhan- kebutuhan masyarakat di daerah sekaligus prioritas-

prioritas apa yang diperlukan bagi daerah. Namun proses pemindahan otoritas 

kewenangan itu menjadi sia-sia jika pemerintah daerah tidak didukung secara 

maksimal baik dari segi sarana atau prasarana. Salah satu permasalahan yang 

dihadapi  kabupaten dalam pelaksanaan otonomi adalah seberapa siap daerah 

membiayai kepentingannya secara mandiri, seperti yang kita ketahui tujuan 

dari adanya desentralisasi ini adalah mencapai sasaran pembangunan 

(Kuncoro, 2004) seperti:  

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. 

2. Meningkatkan pendapatan per kapita. 

3. Mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. 
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Sedangkan pertimbangan kabupaten atau kota yang dijadikan sebagai 

desentralisasi  melalui otonomi daerah lebih didasarkan pada pertimbangan:   

(Kuncoro, 1997) 

1. Dimensi politik :  Kota atau kabupaten dipandang kurang mempunyai 

fanatisme kedaerahan, sehingga resiko separatisme dan peluang 

berkembangnya aspirasi relatif kecil. 

2. Dimensi administratif : Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan 

kepada msyarakat lebih efektif.  

3. Dimensi kebutuhan dan potensi rakyat : Kota atau kabupaten sebagai 

ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan 

local accountability terhadap masyarakat. 

Lebih jauh, dengan otonomi daerah pemberdayaan potensi daerah akan 

berjalan secara optimal terutama dalam pembangunan ekonomi. Namun yang 

menjadi permasalahan adalah daerah seringkali memiliki sumber–sumber 

pembiayaan yang terbatas, akibatnya peran pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat menjadi rendah hal ini 

berimbas kinerja pemerintah daerah kurang efektif. 

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terjadi bila daerah 

hanya menggantungkan sebagian besar pembiayaan yang diperoleh dari 

pemerintahan pusat, karena itu harus dicari suatu cara agar pemerintahan lokal 

dapat mengusahakan sumber-sumber pembiayaan yang mandiri dan dapat 

diandalkan. Ukuran kemandirian daerah dapat diukur dari kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keseluruhan APBD itu artinya   
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kecilnya PAD yang dapat digali oleh suatu daerah menandakan bahwa 

kabupaten tersebut belum siap untuk melakukan otonomi, oleh karena itu 

pemaksimalan  pemasukan PAD harus optimal. Salah satu strategi dalam 

perencanaan pembangunan yang mengarah pada peningkatan PAD adalah 

mengetahui sektor unggulan di daerah tersebut atau dengan kata lain potensi 

lokal daerah dan di upayakan pemberdayaannya, dan dapat dijadikan skala 

prioritas dalam pembangunan karena sektor  unggulan  adalah sektor yang 

memenangkan persaingan dibandingkan sektor yang lainnya demikian 

menurut Yuwono (dalam Suyatno, 2000) Keunggulan sektor ini akan menjadi 

ciri khas daerah yang berbeda dengan daerah lain dan dapat dijadikan  sumber 

daya kompetitif dalam menghadapi persaingan. Kabupaten Ngawi memiliki 

potensi yang bagus dalam mengembangkan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi daerah dengan jumlah penduduk mencapai 840.000 jiwa (BPS, 2003) 

dan luas wilayah seluas 1.295,99 km² serta didukung letak geografis yang 

mantap karena terletak di bagian paling barat dari Provinsi Jawa Timur, dan 

merupakan penghubung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jakarta 

memungkinkan akses transportasi yang ramai. Ditinjau dari fisiografis dan 

potensi yang terkandung, daerah Ngawi, termasuk daerah pertanian tanaman 

pangan, hortikultura, perdagangan dan jasa, yang dapat dikembangkan secara 

maksimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang 

dilaksanakan di kabupaten Ngawi pada hakekatnya adalah pembangunan lokal 

yang bertumpu pada pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan 

masyarakat yang adil dan sejahtera, namun yang perlu diingat pembangunan 
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daerah haruslah disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi, 

apalagi dalam era otonomi daerah seperti ini kemandirian daerah sangat 

dituntut. Kabupaten Ngawi juga telah menyesuaikan kebijakan pembangunan 

sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan 

penbangunan nasional dan juga Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah yang menjadi landasan otonomi daerah. Rencana 

Pembangunan di Kabupaten Ngawi tertuang dalam dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi dengan 

visi “ Terwujudnya Kabupaten Ngawi yang unggul di bidang agraris untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suasana agamis” 

(RPJMD,2005) Dari visi tersebut sektor pertanian (agraris) menjadi titik berat, 

hal ini dapat dipahami, karena di tahun 2004 Ngawi merupakan produsen 

beras terbesar no 4 di wilayah regional Jawa Timur, setelah Jember, 

Banyuwangi dan Lamongan. Sektor pertanian inipun cukup signifikan dalam 

meningkatkan PDRB kabupaten Ngawi yang tercatat pada tahun 2004 sebesar 

Rp. 763.328,48 juta, dan sektor pertanian memberikan distribusi sebesar 

39,28% dari keseluruhan persentase PDRB Kabupaten Ngawi (BPS, 2004) 

namun tentu saja hal ini harus terus ditingkatkan, tanpa mengabaikan 

pengembangan sektor yang lain, Untuk itulah penentuan sektor unggulan bagi 

Kabupaten Ngawi sangat penting, karena bisa jadi ada sektor lain selain 

pertanian yang dapat dikembangkan dan menjadi potensi daerah di kemudian 

hari, hal ini sesuai dengan misi kabupaten Ngawi  yang salah satu diantaranya 

adalah memberdayakan dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam 
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yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan membangun 

pertanian dan kehutanan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi 

daerah yang didukung kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang mampu 

menopang penciptaan nilai tambah ekonomi masyarakat.(RPJMD, 2005) 

Akhirnya, pembandingan antara sektor unggulan di kabupaten Ngawi sebelum 

dan sesudah otonomi dapat mengindikasikan seberapa efektif strategi 

penentuan sektor unggulan dalam mendukung kemandirian daerah di era 

otonomi daerah.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat di 

rumuskan permasalah sebagai berikut : 

1. Sektor apakah yang dapat dijadikan sektor unggulan di Kabupaten 

Ngawi. 

2. Apakah faktor penentu perubahan sektor unggulan di Kabupaten Ngawi 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten 

Ngawi dalam memaksimalkan potensi daerah sehingga kemandirian 

daerah otonom dapat tercapai. 

2. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui sektor 

apa yang dapat dijadikan sektor unggulan di Kabupaten Ngawi, sebagai salah 

satu strategi pembangunan daerah dan mengetahui faktor penentu perubahan 

sektor unggulan di Kabupaten Ngawi. 

E. Metode Penelitian 

  Alat Analisis 

 Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis Location Quotient(LQ) 

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk menganalisa ada tidaknya 

spesialisasi suatu daerah untuk industri. Analisis Location Quentient (LQ) 

berdasar pada nilai tambah (value added) tiap sektor dalam PDRB. Formula 

LQ adalah sebagai berikut (Suyatno, 2000) 

LQ = 
Y

Xi
Yj

Xij
 

 Keterangan:  

 Xij   : Nilai tambah sektor i didaerah j 

 Xi : Nilai tambah sektor i di daerah himpunan 

 Yj  : PDRB daerah j 

 Y : PDRB daerah himpunan 

   Inteprestasi dari hasil perhitungan dengan formula tersebut adalah: 
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- Apabila nilai LQ >1  berarti sektor i didaerah j merupakan sektor unggulan 

bagi daerah  

- Apabila nilai LQ = 1, berarti sektor i didaerah j tingkat keunggulannya sama 

dengan tingkat regional  

- Apabila nilai LQ < 1, berarti sektor i didaerah j bukanlah sektor unggulan bagi 

daerah, karena masih kalah dengan sektor yang sama di daerah lain dalam 

daerah regional (himpunan). 

Menurut Yuwono kelemahan LQ adalah kriteria ini bersifat statis yang 

hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu (Suyatno, 2000) artinya 

bahwa sektor unggulan tahun ini belum tentu akan menjadi sektor unggulan 

diwaktu yang akan datang, sebaliknya sektor yang belum unggul pada saat ini 

mungkin akan unggul (menjadi sektor basis) di masa yang akan datang. 

Untuk mengatasi kelemahan, sehingga dapat diketahui perubahan atau 

reposisi sektoral digunakan varians dari LQ yang disebut: 

2. Dynamic Location Quotion (DLQ) yaitu dengan mengintroduksikan laju 

pertumbuhan dengan asumsi setiap kesempatan kerja sektoral maupun PDRB 

mempunyai rata-rata laju pertumbuhan per tahun sendiri-sendiri selama kurun 

waktu tahun awal dan tahun berjarak dengan formulasi.  

D
t

i

jij

G)(1)G(1
)g(1)g(1

LQ
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

++

++
=  

Keterangan: 

gij  : Rata-rata laju pertumbuhan sektor (i) di daerah j  

Gj : Rata- rata laju pertumbuhan sektor (i) didaerah regional (himpunan) 
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gj : Rata- rata laju pertumbuhan PDRB didaerah j 

G : Rata- rata laju pertumbuhan PDRB didaerah regional (himpunan) 

Tafsiran DLQ sama dengan LQ, kecuali perbandingkan ini lebih 

menekankan pada laju pertumbuhan dengan angka 1 sebagai patokan apabila 

DLQ < 1 berarti proporsi laju pertumbuhan sektor (i) terhadap laju 

pertumbuhan PDRB daerah (j) lebih rendah dibandingkan proporsi laju 

pertumbuhan sektor yang sama pada PDRB daerah regional, dan sebaliknya. 

3. Faktor Penentu Perubahan Sektor Unggulan Daerah  

Metode LQ maupun DLQ hanya menunjukkan posisi dan reposisi sektoral 

dalam pertumbuhan ekonomi daerah, tanpa membahas sebab perubahan 

tersebut. Pemahaman untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya reposisi 

sektoral adalah sangat penting karena merupakan kunci dasar untuk 

mengetahui kemampuan daerah untuk mempertahankan sektor unggulan 

dalam persaingan. 

Untuk mengetahui perubahan sektor atau reposisi sektoral digunakan Analysis 

Shift Share dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1.Menentukan Indek Total Keuntungan Daerah (ITKD) sebagai selisih dari 

laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan pertumbuhan PDRB daerah 

himpunan yang mewakili rata-rata laju pertumbuhan PDRB dari seluruh 

daerah bagian, yang diformulasikan sebagai berikut: 

ITKD = (gsj – G) 

2.Dari keunggulan daerah secara total di atas, kemudian dapat 

dihitungkeuntungan yang diperoleh oleh daerah bagian jika dibandingkan 
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daerah bagian mempunyai laju yang sama dengan daerah himpunan, yaitu 

dengan mengalikan ITKD dengan PDRB daerah bagian yang disebut Total 

Shift Share, dengan formulasi sebagai berikut: 

TSS = (ITKD) Yjo 

Persamaan diatas (TSS) dapat diuraikan dengan memasukan gij dan Gi dan 

ditambahkan untuk sektor tersebut menjadi : 

TSS = ∑ (gj - gij) Xijo + ∑ (Gi - G) Xijo + ∑ (gij - Gi) Xijo 

Dengan ∑ (Gi - G) Xijo - ∑ (gj - gij) Xijo adalah Structural Shift Share 

yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB daerah bagian dengan daerah 

himpunan yang terjadi karena perbedaan pangsa sektoral, kendati laju  

pertumbuhan sektoral tepat sama, sedang ∑ (gij - Gi) Xijo adalah Location Shift 

Share yaitu perbedaan laju pertumbuhan PDRB suatu daerah bagian dengan 

daerah himpunan yang terjadi karena perbedaan laju pertumbuhan sektoral, 

kendati pangsa sektoral daerah bagian tepat sama (Wijayanto, 1999 dalam 

Suyatno, 2000) Nilai 0 menyatakan bahwa pangsa sektoral daerah bagian tepat 

sama dengan daerah himpunan, dengan laju pertumbuhan sektoral yang tepat 

sama. Nilai positif atau negatif menunjukkan keuntungan yang dinikmati atau 

kerugian yang diderita daerah bagian atas keunggulan atau kelemahan struktur 

atau lokasi daerah terhadap daerah lain dalam daerah himpunan. 
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Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan runtut 

waktu (time series) dari periode 1998 – 2004. Data sekunder ini diperoleh dari 

kantor biro pusat statistik, Bappeda Kabupaten Ngawi serta instansi-instansi 

yang terkait dalam penelitian ini. 

 

F. Sistematika Penyusunan Skripsi 

 Bab I Pendahuluan 

 Di dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penyusunan skripsi. 

 Bab II Tinjauan Pustaka 

a. Pengertian Pembangunan dan Pertumbuhan  

b. Tinjauan Tentang Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan 

Teori – Teori dalam Pembangunan Ekonomi Daerah 

c. Teori Basis Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah  

d. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah. 

e.  Keterkaitan Antara Otonomi Daerah dan Implementasi Teori Basis 

Ekonomi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah 

f. Strategi Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah 

g.  Hasil penelitian yang terdahulu 
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Bab III Metodologi Penelitian  

Dalam bab ini berisi mengenai kerangka pemikiran, metode analisa data,serta 

data dan sumber data. 

Bab IV Analisa Data Dan Pembahasan 

Berisi Mengenai gambaran umum Kabupaten Ngawi, analisis data dan hasil 

pembahasannya. 

Bab V Penutup 

 Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran – saran. 

 Daftar Pustaka 

 Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


