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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya 

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 

merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.  

Masalah pokok dalam ekonomi daerah terletak pada penekanan 

terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan 

daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan 

potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara 

lokal (daerah). Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 

Dalam upaya pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama 

mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-

sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-

sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun 

perekonomian, (Lincolin Arsyad, 2010: 374) 

Berdasarkan otonomi daerah yang meliputi UU No 32/2004 mengenai 

tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan 
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yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan 

penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 

daerah yang bersangkutan. Sedangkan UU No 33/2004 mengenai tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pada UU tersebut 

melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang 

meletakan otonomi penuh, luas dan tanggung jawab pada Pusat atau 

Kabupaten/Kota. Perubahan ini, untuk meningkatkan efektifitas pelayanan 

masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan 

membangun daerah secara berkelanjutan dan akan tercapainya  keseimbangan 

kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah tersebut. Dalam era 

otonomi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, baik 

provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sendiri potensi 

daerah yang dimiliknya. Dengan kata lain, daerah diberi wewenang untuk 

mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan arah pembangunan 

yang akan dilaksanakan demi tercapainya kemakmuran penduduk di 

wilayahnya, dengan mempertimbangkan segenap potensi, sumber daya serta 

faktor-faktor lainnya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. 

Dengan demikian suatu daerah sangat memerlukan beragam data yang dapat 

dijadikan sebagai dasar acuan, baik dalam penyusunan evaluasi pembangunan 

ekonomi di daerah yang telah dilaksanakan maupun dalam perumusan 

perencanaan di masa yang akan datang (Zain Badjeber, 2004). 

Kabupaten Cirebon merupakan daerah pantai dan memiliki pelabuhan 

yang cukup besar. Pelabuhan ini sangat vital fungsinya bagi kegiatan 
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ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh daerah sekitarnya yang ingin 

melakukan ekspor/impor seperti indramayu, kuningan, kadipaten, dan brebes. 

Disekitar Kabupaten Cirebon dapat memanfaatkan fasilitas pelabuhan untuk 

meningkatkan kegiatan ekspor produk-produknya. Kabupaten Cirebon 

berpotensi untuk mengembangkan pertambakan dan meningkatkan tangkapan 

ikan laut serta telah berhasil mengembangkan industri mebel rotan. Industri 

mebel rotan telah melakukan ekspor dan berhasil meraih devisa lebih dari 

jutaan US DOLLAR (Soegeng,2001). 

Kabupaten Cirebon memiliki Perbatasan dengan jalur transportasi 

yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat untuk 

mempermudah dalam transaksi antarkota maupun Provinsi dan saling 

berinteraksi. Cirebon juga memiliki keuntungan maupun kerugian dalam 

berbagai sektor yang ada serta dapat menunjang taraf hidup masyarakat 

sekitar. Dengan tersedianya ruas jalan tol Palimanan dan Pejagan di daerah 

Cirebon dengan Brebes, Jawa Tengah. Maka, aksestabilitas kota/kabupaten 

semakin terbuka dengan kota-kota yang lain bahkan keluar menuju keluar 

Jawa (Soegeng, 2001). 

Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, maka dengan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon merupakan 

bagian dari integral pembangunan nasional yang secara bertahap untuk 

mengarah perubahan yang baik. Adanya perubahan paradigama dalam 

menyelengaraan pemerintah daerah menuntut pemerintah daerah untuk 
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mengutamakan dalam prinsip-prinsip OTDA yang meliputi aspek demokrasi, 

pemerataan, dan potensi daerah (Zain Badjeber, 2004). 

Perekonomian di suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan 

atau perkembangan bila hasil dari kegiatan ekonomi di suatu tahun lebih 

tinggi daripada yang dicapai pada tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari 

kenaikan PDRB dari tahun ke tahun tidak saja disebabkan kenaikkan jumlah 

fisik barang dan jasa yang dihasilkan, tetapi juga disebabkan oleh kenaikkan 

harga-harga. Kegiatan ekonomi yang terjadi disuatu daerah beraneka ragam 

jenisnya, oleh karena itu, perlu dikelompokkan sesuai dengan jenis 

kegiatannya, pengelompokkan ini sering disebut dengan klasifikasi 

sektor/lapangan usaha yang terdiri dari Sembilan sektor. Pemerintah akan 

melihat keunggulan atau kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing sektor 

tersebut, sektor dengan keunggulan tertentu akan dikembangkan dan akhirnya 

sektor lain akan terpicu untuk dikembangkan pula (Sri Astuti, 2008) 

Salah satu indikator yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah daerah yang 

dapat mengindikasikan totalitas produksi netto barang/jasa yang selanjutnya 

dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan 

wilayah. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Cirebon memiliki 9 (sembilan) 

sektor yang meliputi yaitu: pertanian; pertambangan dan penggalian;industri 

pengolahan;listtrik,gas dan air bersih;bangunan/konstruksi;perdagangan,hotel 
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dan restoran;pengangkutan dan komunikasi;keuangan,sewa bangunan dan 

jasa perusahaan;dan jasa-jasa (BPS, 2005 - 2009). 

Dibawah ini tabel laju pertumbuhan PDRB  dalam setiap sektor 

perekonomian di Kabupaten Cirebon pada periode 2005-2009: 

 

Tabel 1.1 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Sektor Usaha 

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Cirebon 

Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah) 

 

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon 

 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian  1.989.626 1.991.037 2.106.894 2.220.658 2.368.257 

Pertambangan dan 

penggalian 

26.237 27.883 28.458 29.037 30.170 

Industri pengolahan 1.003.855 1.062.597 1.073.203 1.105.024 1.097.080 

Listtrik,gas dan air 

bersih 

131.926 139.506 149.427 156.431 166.376 

Bangunan/konstruksi 421.073 458.040 499.538 531.654 562.036 

Perdagangan,hotel 

dan restoran 

1.400.054 1.527.252 1.589.629 1.677.752 1.784.925 

Pengangkutan dan 

komunikasi 

369.852 398.213 425.7341 430.154 448.784 

Keuangan,sewa 

bangunan dan jasa 

perusahaan 

274.813 291.765 303.119 318.562 333.638 

Jasa-jasa 726.344 773.707 850.561 902.351 955.121 

Total PDRB 6.343.779 6.670.000 7.026.564 7.371.622 7.746.385 



6 

 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS POTENSI 

PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH KABUPATEN CIREBON” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan di angkat dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi basis ekonomi terhadap potensi pertumbuhan 

ekonomi di wilayah Kabupaten Cirebon? 

2. Sekor-sektor mana yang berpotensial terhadap pertumbuhan 

ekonomi di wilayah Kabupaten Cirebon? 

3. Sektor basis ekonomi apa yang meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi di wilayah Kabupaten Cirebon? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan 

yang akan dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi basis ekonomi terhadap potensi 

pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Cirebon. 

2. Untuk mengetahui sektor-sektor yang potensial terhadap 

pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Cierbon. 

3. Untuk mengetahui sektor basis ekonomi yang meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Cierebon. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan kepada kebijakan-

kebijakan pemerintah dalam mengolah potensi pertumbuhan 

supaya lebih baik.   

2. Sebagai tambahan informasi untuk penelitian-penelitian yang 

lanjut. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana di Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, 

berupa data time series periode 2005-2009. Data skunder adalah data 

yang diperoleh dari sumber-sumber hasil penelitian yang telah ada 

serta laporan-laporan dari instansi tertentu yang sesuai dengan masalah 

yang diteliti. Selain data skunder juga dapat diperoleh dengan metode 

studi pustaka yang bertujuan mendapatkan literature-literatur serta 

buku-buku bacaan yang relevan. 

2. Metode Analisis Data 

 Metode analisis kuantitatif 

Yaitu menganalisis data sesuai dengan rumus yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga bisa diketahui 
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sektor-sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan dan bisa 

dikembangkan. 

1) Analisis Location Quontint (LQ) 

LQ mengukur konsentrasi suatu daerah/industry di 

suatu daerah  dengan jalan membandingkan perannya 

dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan 

atau industry yang sama dalam perekonomian nasional. 

Jika yang dipakai sebagai dasar ukuran penggolongan 

adalah pendapatan regional, maka pendatan merupakan 

dasar ukuran yang tepat sehingga rumus LQ sebagai 

berikut: (Arsyad, 2000:30) 

LQ =          vi/Vi 

 PDB/PDRB 

  Dimana: 

LQi = Location Quontient sektor i di Kabupaten  

Cirebon (dalam jutaan Rp) 

vi = pendapatan sektor i di Kabupaten Cirebon 

(dalam jutaan Rp) 

Vi = pendapatan total di Kabupaten Cirebon (dalam 

jutaan Rp) 

PDRB = pendapatan total Propinsi Jawa Barat (dalam 

milyar Rp) 

PDB = pendapatan sektor i Propinsi Jawa Barat (dalam 

milyar Rp) 
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2) Analisis Shift Share 

Teknik analisis shift share membandingkan laju 

pertumbuhan sektor-sektor di suatu daerah dengan laju 

pertumbuhan ekonomi nasional serta sektor-sektornya dan 

mengamati penyimpangan-penyimpangan dari 

perbandingan-perbadingan itu. Bila penyimpangan itu 

positif hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu 

sektor dalam wilayah tersebut. Teknik shift share ini akan 

membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu 

variabel wilayah, seperti laju pertumbuhan/kesempata 

kerja, nilai tambah pendapatan (output), selama kurun 

waktu tertentu menjadi pengaruh-pengeruh pertumbuhan 

nasional (N), industri mix (bauran industry (M)) dan 

keunggulan kompetitif dinamakan pula diferential shift 

regional share. Itulah sebabnya disebut teknik shift share, 

Untuk sektor i diwilayah j: 

 Dij = Nij + Mij + Ci 

Bila analisis itu diterapkan pada pendapatan (value added) 

maka: 

Dij = E* ij – Eij 

Nij = Eij . Rn 

Mij = Eij . (Rin – Rn) 

Cij = Eij . (Rij – Rin) 
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Dimana: 

Dij  = perubahan variable  

Cij  = keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j 

Mij  = bauran industri sektor i wilayah j 

Nij  = pertumbuhan nasional sektor i wilayah j 

Rij  = laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Cirebon (%) 

Rin = laju pertumbuhan sektor i di Propinsi Jawa Barat 

(%) 

Rn  = laju pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Barat (%) 

Sehingga laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Cirebon 

diperoleh: 

Rij  = (E*ij – Eij) / Eij 

Rin = (E*N – Ein) / Ein 

Rn  = (E*n – En) / En 

Dimana: 

Eij  = nilai tambah sektor i di Kabupaten Cirebon (dalam 

jutaan Rp) 

Ein  = nilai tambah sektor i di Propinsi Jawa Barat (dalam 

milyar Rp) 

  *     =  pendapatan (nilai tambah) pada tahun akhir analisis 

En  = nilai tambah PDRB Propinsi Jawa Barat semua 

diukur pada tahun dasar 
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Persamaan shift share untuk sektor i di wilayah adalah  

Eij = Eij . Rn + Eij (Rin – Rn) + Rij (Rij – Rin) 

Persamaan shift share in membebabkan tiap sektor wilayah 

(Kab. Cirebon dengan laju pertumbuhan yang setara dengan 

laju pertumbuhan yang dicapai oleh perekonomian nasional 

(Propinsi Jawa Barat) selama kurun waktu analisis 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan 

dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan 

dalam penelitian sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan 

BAB II  LANDASAN TEORI 

BAB III METODE PENELITIAN 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 


