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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan

dari pola sentralisasi menjadi  desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya

undang-undang nomer 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta di

berlakukannya undang-undang nomer 25 tahun 1999 mengenai perimbangan

keuangan pusat dan daerah membawa implikasi mendasar terhadap

keberadaan tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah

yang antara lain di bidang ekonomi yang meliputi implikasi terhadap

pertumbuhan dan pemerataan antar daerah. Pembangunan daerah itu sendiri

merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan

berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional

yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu daerah dianggap sebagai suatu ruang dimana kegiatan ekonomi

terjadi didalam berbagai sifat-sifat pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat

yang sama. Kesamaan tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapita,

sosial budaya dan dari segi geografis (Arsyad, 1999).

Pembangunan ekonomi  pada umumnya adalah suatu proses yang

menyebabkan kenaikan pendapatan Riil per kapita penduduk dalam suatu

negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem
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kelembagaan. Jadi pembangunan ekonomi harus di pandang sebagai suatu

proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi  antara faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi sehingga dapat

diidentifikasi dan dianalisis secara seksama (Arsyad,1999).

Pembangunan ekonomi menjadi demikian penting manakala terkait

dengan proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak jaman dahulu

manusia selalu berusaha meningkatkan kesejahterannya melalui

pembangunan. Sedangkan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri tidak

terlepas dari peningkatan masalah materi yang berarti peningkatan masalah

ekonomi, oleh karenanya masalah pembangunan kesejahteraan materi atau

pembangunan peningkatan ekonomi  menjadi konsep yang selalu menarik

untuk diteliti.

            Tujuan utama pembangunan yaitu untuk menciptakan jumlah dan jenis

peluang kerja untuk masyarakat daerah tersebut, sehingga terdapat penekanan-

penekanan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada potensi ekonomi

daerah yang bersangkutan dalam menggunakan potensi sumber daya manusia,

kelembagaan dan sumber daya alam lokal atau daerah. Perencanaan

pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk

memperbaiki pembangunan sumber daya publik yang tersedia di daerah

tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan

nilai–nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab (Arsyad,1999).

Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan

atau keadaan perekonomian suatu daerah antara lain tingkat kesempatan kerja,
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pertumbuhan pendapatan regional, tingkat pendapatan dan struktur pendapatan

regional (Kuncoro,2006).

Sektor–sektor ekonomi yang termasuk dalam komponen produk

domestik regional bruto (PDRB) adalah sebagai berikut: sektor pertanian,

sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor

listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan

restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan

dan perusahaan, serta sektor-sektor jasa. Sembilan sektor ekonomi dalam

produk domestik regional bruto digolongkan menjadi tiga berdasarkan input-

output yaitu (BPS Pemalang, 2009) :

1. Sektor primer meliputi : pertanian, pertambangan dan penggalian.

2. Sektor sekunder meliputi : industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih

dan bangunan.

3. Sektor tersier meliputi : perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan

dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di propinsi Jawa

Tengah yang memiliki dataran rendah (di bagian utara) dan pegunungan (di

bagian selatan). Di daerah ini, sektor pertanian berpengaruh amat signifikan.

Beberapa komoditi pertanian seperti padi, teh, dan ikan tambak berperan

cukup besar bagi produksi ketiga komoditi ini di tingkat propinsi. Kegiatan

lainnya yang berpengaruh besar bagi perekonomian daerah ini adalah

perdagangan dan industri. Industri di kabupaten Pemalang didominasi industri

kecil, hanya terdapat beberapa perusahaan yang termasuk industri sedang dan
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besar. Untuk industri besar hanya terdapat tiga perusahaan yaitu PT Phillips

Seafood Indonesia yang tergolong pada kelompok Industri kimia, Agro, dan

Hasil Hutan, dan PT Texmaco Jaya dan PT Candi Mekar yang tergolong pada

kelompok Industri Elektronika, Tekstil dan Aneka.

Produk domestik regional bruto kabupaten Pemalang atas dasar harga

berlaku selama kurun waktu empat tahun terakhir (2006-2009) mengalami

penurunan sebesar 11,56% tahun 2007 dari 14,91% tahun 2006. Sedangkan di

tahun 2008 laju pertumbuhannya mengalami kenaikan yang signifikan sebesar

13,83% dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2009 laju pertumbuhan kembali

mengalami penurunan sebesar 9,04% dari 13,83% di tahun 2008.

Pertumbuhan PDRB kabupaten Pemalang atas dasar harga berlaku tertinggi

terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 7.170.678,83, sedangkan

pertumbuhan PDRB kabupaten Pemalang terendah terjadi pada tahun 2006

yaitu sebesar Rp 5.178.579,01 (Tabel 1-1).

Tabel  1-1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasar Harga Berlaku di Kabupaten

Pemalang Tahun 2006 - 2009 (Juta Rupiah)

TahunLapangan Usaha
2006 Laju

Pertumbuhan
2007 Laju

Pertumbuhan
2008 Laju

Pertumbuhan
2009 Laju

Pertumbuhan
1. Pertanian 1.417.878,53 15,36 1.546.639,21 9,08 1.730.117,24 11,86 1.852.024,02 7,05
2. Pertambangan &

penggalian
57.348,23 18,07 65.207,02 13,70 73.127,84 12,15 81.166,67 10,99

3. Industri pengolahan 1.084.047,29 14,82 1.221.455,42 12,68 1.393.796,63 14,11 1.505.418,54 8,01
4. Listrik, gas & air bersih 71.984,15 14,16 84.216,33 16,99 92.879,76 10,29 103.133,18 11,04
5. Bangunan 148.518,84 15,74 168.046,20 13,15 1.869.239,18 11,23 20.876.531,27 11,68
6. Perdagangan, hotel dan

restauran
1.429.965,52 14,74 1.610.328,97 11,83 1.845.311,74 14,59 2.014.338,93 9,16

7. Pengangkutan &
komunikasi

263.854,02 16,13 278.434,45 5,53 312.004,20 12,06 343.056,37 9,95

8. Keu, persewaan & jasa
perusahaan

219.896,60 14,77 246.889,20 12,28 277.875,36 12,55 301.171,13 8,38

9. Jasa-jasa 485.085,84 13,23 555.767,12 -88,55 663.942,42 19,46 761.604,68 14,71

Sumber : BPS Pemalang,2009
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Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun swasta dalam rangkaian peningkatan kesejahteraan

penduduk dapat dinilai melalui tingkat pertumbuhan produk domestik regional

bruto dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa

akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Sektor Unggulan dalam

Rangka Pengembangan Pembangunan  Wilayah di Kabupaten Pemalang

Tahun 2006 - 2009”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang  diatas maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Apakah terjadi perubahan struktur perekonomian di kabupaten Pemalang

tahun 2006-2009?

2. Sektor-sektor ekonomi apakah yang mempunyai potensi tinggi untuk di

kembangkan dan menjadi sektor unggulan di kabupaten Pemalang tahun

2006-2009?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan masalah maka

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perubahan struktur perekonomian di kabupaten

Pemalang tahun 2006-2009.
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2. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi tinggi

untuk dikembangkan dan menjadi sektor unggulan di kabupaten Pemalang

tahun 2006-2009.

D. Manfaat Penelitian

             Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan

atau dimanfaatkan sebagai:

1. Bahan informasi untuk pengembangan sektor-sektor yang dimiliki

kabupaten Pemalang.

2. Bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk penetapan

kebijakan yang akan datang yang berkaitan dengan pembangunan regional.

3. Bahan referensi untuk penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis shift share

esteban Marquilas. Analisis shift share esteban Marquilas merupakan

modifikasi dari analisis shift share klasik. Modifikasi tersebut meliputi

pendefinisian kembali kedudukan atau keunggulan kompetitif sebagai

komponen ketiga dari teknik shift share dan menciptakan shift share yang

keempat yaitu pengaruh alokasi (Aij). Rumus analisis shift share esteban

Marquilas adalah (Hermanto, 2000):

                           Dij = Nij + Mij + C’ij + Aij  ……. (persamaan1-1)

Keterangan:

Dij = performance (kinerja sektor i di daerah j)

Nij = pertumbuhan sektor i di daerah j
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Mij = bauran industri (industry mix) sektor i di daerah j

C’ij = keunggulan kompetitif sektor i di daerah j

Aij = pengukuran keunggulan berdasarkan lokasi sektor  i di daerah j

 Dij positif dan besar menunjukkan kinerja sektor tersebut lebih unggul

dibanding kinerja perekonomian wilayah yang menjadi perbandingannya.

           C’ij mengukur keunggulan dan ketidakunggulan kompetitif di sektor i

di daerah j dengan rumus:

                            C’ij = E’ij (rij – rin)   ……  (persamaan1-2)

Keterangan:

C’ij  =  mengukur keunggulan dan ketidakunggulan

Eij = kesempatan kerja sektor i di daerah j

rij = laju pertumbuhan di sektor i daerah j

rin = laju pertumbuhan di sektor i tingkat regional

E’ij merupakan homothetic employment sektor i di daerah yang nilainya

adalah:

                         E’ij = Ej . (Ein / En)   …… (persamaan1-3)

Keterangan:

E’ij  = kesempatan kerja di sektor i daerah j (homothetic employment)

Eij  = kesempatan kerja daerah j

Ein = kesempatan kerja pada sektor i di tingkat regional

En = kesempatan kerja pada tingkat regional

              Pengaruh alokasi atau allocation effect untuk sektor i di daerah j

dirumuskan sebagai berikut:
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                            Aij = (Eij – E’ij) . (rij – rin) ……(persamaan1-4)

Keterangan:

Aij = pengaruh alokasi

Eij = kesempatan kerja sektor i di daerah j

E’ij = kesempatan kerja di sektor i daerah j (homothetic employment)

rij = laju pertumbuhan pada sektor i di daerah  j

rin = laju pertumbuhan pada sektor i tingkat regional

 Aij adalah bagian dari pengaruh (keunggulan) kompetitif tradisional

(klasik) yang menunjukkan adanya tingkat spesialisasi dan keunggulan

kompetitif di sektor i daerah j. Efek Alokasi (Aij) dapat bernilai positif atau

negatif (lihat tabel 1-2).

Tabel 1-2
Kemungkinan-Kemungkinan Pengaruh Alokasi

Komponen
No.

Pengaruh
Alokasi

(Aij)
Eij – E’ij rij – rin Definisi

1  - + - Tidak ada keunggulan
kompetitif, ada spesialisasi

2  + - - Tidak ada keunggulan
kompetitif, tidak ada
spesialisasi

3  - - + Ada keunggulan kompetitif,
tidak ada spesialisasi

4  + + + Ada keunggulan kompetitif,
ada spesialisasi

Sumber: Hermanto, 2000
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I  PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian

dan sistematika penulisan.

BAB II  LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dikemukakan landasan teori yang digunakan sebagai

bahan pendukung atau mendasari penelitian, penelitian terdahulu

dan hipotesis penelitian.

BAB III  METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang objek penelitian, jenis dan sumber data,

definisi operasional variabel dan pengukurannya, penurunan model

shift share dan metode analisis data.

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum kabupaten

Pemalang, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian..

BAB V  PENUTUP

Berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian, yang

merupakan sumbangan pemikiran penulis dari hasil analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


