
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam GBHN 1999 dikatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indonesia seluruhnya sesuai dengan Pancasila sebagai dasar tujuan. Pembangunan 

nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur 

yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka titik berat pembangunan nasional adalah 

pembangunan bidang ekonomi. 

Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air dan 

tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat saja tapi untuk 

seluruh lapisan masyarakat melalui perbaikan tingkat taraf hidup yang berkeadilan 

sosial sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Di dalam GBHN 1999 telah 

dijelaskan bahwa arah Pembangunan Ekonomi Nasional adalah terciptanya suatu 

negara dengan perekonomian yang memiliki struktur industri yang kuat dan juga 

pertanian yang kuat.  

Memasuki era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II telah terjadi 

beberapa perubahan struktural dalam perekonomian, yang terdiri dari : 

1. Perubahan dalam struktur dalam negeri. 

2. Perubahan dalam penerimaan devisa hasil perdagangan luar negeri 

3. Peranan dari sektor yang semakin besar dan sudah lebih besar dari peranan 

sektor negara. 
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4. Peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam meningkatkan 

kemandirian dalam perekonomian dikarenakan sektor dunia usaha yang 

semakin besar kegiatannya. 

Perubahan struktural tersebut terus berlangsung, hal ini diakibatkan karena 

sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang 

kuat bagi bangsa Indonesia untuk dapat tumbuh dan berkembang menuju 

masyarakat yang adil dan makmur sehingga pemerintah giat melaksanakan 

pembangunan di berbagai bidang, baik jangka panjang maupun jangka pendek.  

Penelitian mengenai pembangunan ekonomi mulai digalakkan oleh banyak 

negara, baik negara yang sudah maju maupun negara yang masih berkembang, 

setelah Adam Smith mengeluarkan buku dengan judul “An Inquiry into the Nature 

and Cause The Wealth of The Nation” atau lebih dikenal dengan sebutan The 

Wealth of Nation. Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau 

kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian atau kesejahteraan penduduk akan 

bertambah. Selain itu juga dengan pembangunan akan mengurangi jurang 

perbedaan antara negara yang berkembang dan negara yang sedang berkembang. 

Dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya diseluruh tanah 

air, pembangunan daerah memegang peranan penting. Dengan prinsip Bottom-up 

System atau sistem dari bawah ke atas atau dapat diartikan dalam pembangunan 

yang skalanya lebih luas yaitu pembangunan nasional yang dapat dilihat dari 

sukses atau tidaknya pembangunan daerah. 

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik 
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antar sektor maupun antar sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah 

yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan 

yang merata di seluruh tanah air. 

Memasuki era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta terus melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. 

Berbagai program pembangunan telah disesuaikan dan dilaksanakan dengan 

sungguh-sungguh, tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur. Secara umum sasaran pembangunan jangka panjang tahap II adalah 

untuk memperkuat otonomi daerah dalam upaya mencapai kemajuan dan 

kemandirian. Untuk mencapai sasaran ini pertumbuhan ekonomi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta diupayakan terus meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul :  

“ANALISIS SEKTOR KUNCI DALAM PEREKONOMIAN DAERAH 
PROPINSI DIY 1995-2003” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di Propinsi Daerah Istimewa  

Jogyakarta dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional 

(Indonesia) kurun waktu 1995-2003 ? 

2. Sektor ekonomi mana yang merupakan sektor basis atau andalan yang   

mendukung perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Jogyakarta kurun 

waktu 1995-2003 ? 
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3. Analisis untuk menentukan kebocoran pendapatan daerah yang terjadi 

sebagai akibat dari kegiatan sector basis.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dibanding dengan pertumbuhan ekonomi secara 

nasional (Indonesia) kurun waktu 1995-2003. 

2. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi basis atau andalan yang 

mendukung perekonomian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kurun 

waktu 1995-2003. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian adalah : 

1. Bagi penulis adalah untuk memperoleh tambahan pengetahuan dari dunia 

praktisi yang sangat berharga untuk disinkronkan dengan teori-teori yang 

didapat di bangku kuliah. 

2. Bagi aparatur Pemerintah, dapat menjadi tambahan informasi dan bahan 

evaluasi agar dapat lebih memantapkan peran perencanaan daerah di masa 

yang akan datang. 

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan bacaan dan  

bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Sektor Basis dan non 
Basis 

Pertumbuhan  
Ekonomi 

Potensi Daerah PDRB 

Gb 1.1 Skema Kerangka Pemikiran 
 

Pada dasarnya setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, 

sehingga hal ini merupakan suatu faktor yang membedakan antara daerah yang 

satu dengan daerah yang lainnya. Perbedaan faktor-faktor ekonomi yang dimiliki 

akan memberikan corak dan ciri tersendiri bagi suatu daerah, yang merupakan 

wajah dari daerah itu sendiri. Sebenarnya perkembangan tingkat perekonomian 

setiap daerah dapat dilihat dari kondisi sektor-sektor ekonomi. Hal ini disebabkan 

sumber pendapatan nasional maupun pendapatan daerah berasal dari sektor-sektor 

ekonomi. 

Besarnya kontribusi dari setiap sektor ekonomi mempengaruhi tingkat 

pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi setiap sektor ekonomi maka tingkat 

pendapatan daerah juga semakin besar dan sebaliknya jika kontribusi setiap sektor 

ekonomi kecil maka tingkat pendapatan daerah juga semakin kecil. 

Setelah melihat masing-masing lapangan usaha serta kemungkinan untuk 

dikembangkan, harus dipilih dari sektor manakah yang menjadi sektor basis atau 

andalan. Sektor basis atau andalan merupakan sektor ekonomi potensial yang 

lebih besar memberikan kontribusi terhadap tingkat pendapatan suatu daerah serta 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 
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Dengan adanya informasi mengenai sektor-sektor basis atau andalan 

melalui hasil analisa, maka menjadi input bagi pemerintah daerah dalam 

menentukan arah kebijaksanaan pembangunan untuk masa yang akan datang. 

Sektor-sektor basis atau andalan tersebut dapat lebih ditingkatkan dan 

diberdayakan secara optimal, yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 

sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan meningkat dengan baik dan 

terarah. 

 

F. Hipotesis 

Sebagai jawaban atau dugaan sementara atas masalah yang diteliti, maka 

diajukan beberapa hipotesis sebagai berikut : 

1. Sektor-sektor ekonomi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

pertumbuhannya lebih cepat dari sektor ekonomi secara nasional (Indonesia) 

kurun waktu 1995-2003 adalah sektor bangunan, sektor industri pengolahan. 

2. Sektor-sektor ekonomi basis atau andalan masih didominasi oleh sektor 

bangunan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 
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G. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi yang penulis pergunakan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pengertian PDRB, metode penghitungan PDRB, pengertian 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, teori pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi daerah, teori pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi daerah. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang daerah penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan 

metode analisa data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM PROPINSI DIY 

Berisi tentang letak daerah, keadaan alam, keadaan wilayah, jumlah penduduk 

dan tenaga kerja, keadaan sosial dan ekonomi, serta keadaan lapangan usaha. 

BAB V :  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisa Shift Share, PDRB Propinsi DIY dan PDRB Nasional 

(Indonesia), analisa Location Quotient. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi penutup yang mengemukakan kesimpulan hasil pengujian  hipotesis dan 

saran. 


