
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan perekonomian suatu negara 

dalam jangka panjang. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi 

dan perkembangan suatu perekonomian dalam satu periode ke periode 

selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka 

panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang 

ekonomi kepada penduduknya. (Todaro, 2006) 

Kemampuan suatu negara dalam masa dan periode tersebut dalam 

menghasilkan barang dan jasa akan meningkat seiring dengan besarnya 

pertumbuhan faktor-faktor produksi. Semakin besar faktor produksi, semakin 

besar pula barang dan jasa yang dihasilkan dan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara akan tercapai. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu 

negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu 

negara/daerah (Sukirno, 2004). Melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, 

diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat pula 

ditingkatkan (Sjafrizal, 2012).  

Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu 

bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. 
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Tujuan utama dari pembangunan nasional yaitu menaikkan pendapatan nasional 

dan juga meningkatkan produktivitas. (Suparmoko, 1992) 

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari pembangunan 

ekonomi daerah atau regional. Pembangunan nasional selalu diarahkan pada 

pembangunan daerah. Berdasarkan UU 32 tahun 2004 pembangunan daerah pada 

dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dimana peran serta pemerintah dan masyarakat sangat 

penting dalam pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu sehingga 

upaya pemerataan pembangunan diseluruh tanah air mulai dari daerah maju, 

berkembang dan terpencil perlu untuk ditingkatkan demi tercapainya 

pembangunan wilayah secara nasional. (Ghufron, 2008) 

Pembangunan ekonomi daerah di Indonesia terus berkembang sejak 

diperkenalkannya sistem otonomi yang bertumpu ke pemerintahan daerah. 

Pemberian wewenang yang lebih besar dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah akan memotifasi daerah bersangkutan untuk lebih mandiri dan berkembang 

dalam aspek ekonomi dan lainnya. Perencanaan yang tepat sesuai karakteristik 

daerah akan mempercepat pembangunan daerah dan mampu meningkatkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara lebih tepat. Pembangunan daerah pada bidang 

ekonomi dititikberatkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan 

penyediaan lapangan kerja, memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada 

keseluruhan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Yang paling utama bagi 

daerah adalah penciptaan lapangan kerja. (Syaukani et.al, 2002)  
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Pembangunan ekonomi daerah atau regional dapat diukur dari pendapatan 

regional. Pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada wilayah 

yang dianalisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan wilayah 

maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. (Tarigan, 2004)  

Indonesia memiliki beberapa daerah yang tingkat pendapatannya 

memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan nasional. Perekonomian 

Pulau Jawa mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian 

nasional. Salah satu daerah yang menopang perekonomian Propinsi Jawa adalah 

Jawa tengah. Kegiatan ekonomi di Propinsi ini dapat dikatakan terkonsentrasi di 

wilayah ini. Propinsi Jawa Tengah terdiri dari 28 kabupaten dan 7 kota yang 

menopang perekonomian.  

(http://id.wikipedia.org/wiki/Solo_Raya, diakses 23 September 2013) 

Laju pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai 

berikut. 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa 

Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2007-2011 (%) 
Provinsi 2007 2008 2009 2010 2011 rata-rata 

Jawa Tengah 5,59 5,61 5,14 5,84 6,01 5,64 

Jawa Timur 6,32 5,94 5,01 6,68 7,22 6,23 

Jawa Barat 6,48 6,21 4,19 6,20 6,48 5,91 

D.I Yogyakarta 4,31 5,03 4,43 4,88 5,16 4,76 

Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun 

terakhir seperti yang terlihat pada tabel 1.1 dimana rata-rata laju pertumbuhan 

Provinsi Jawa tengah tergolong masih rendah sebesar 5,64 % yaitu masih dibawah 
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Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, tetapi masih di atas rata-rata Provinsi D.I 

Yogyakarta. Pada gambar 1.1 juga dapat dilihat fluktuasi laju pertumbuhan 

Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kenaikan signifikan pada tahun 2010 sebesar 

5,84%, dan tahun 2011 sebesar 6,01%. 

 

Sumber: data BPS Propinsi Jawa Tengah 2007-2011 (diolah) 

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah sangat 

dipengaruhi peran dari tiap sektor dalam menunjang perekonomian daerahnya. 

Oleh sebab itu perlu dihitung seberapa efisien kontribusi suatu sektor dalam 

pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah dipengaruhi kebijakan internal pemerintah daerah dalam meningkatkan 

sektor basis atau sektor unggulannya. Apabila sektor unggulan tersebut 

dikembangkan dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

pendapatan daerah secara optimal. (Arsyad, 1999) 
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Berikut tabel 1.2 yang menunjukkan kontribusi tiap sektor lapangan usaha 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tahun 2011-

2012. 

Tabel 1.2 
Pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah 

Atas Dasar Harga Berlaku (Jutaan Rupiah) 

Lapangan Usaha 2011 2012 

Pertanian 95.078.348,99 104.311.416,83 

Pertambangan 4.726.493,18 5.239.594,32 

Industri 165.850.520,22 182.715.245,06 

Listrik, Air,Gas 5.110.058,36 5.648.692,00 

Kontruksi 29.851.905,75 33.352.512,04 

Perdagangan 98.462.085,40 112.908.719,28 

Komunikasi 29.172.039,07 32.951.087,21 

Keuangan 17.684.047,74 19.993.405,95 

Jasa 52.828.325,46 59.359.199,44 

Jumlah/Total 498.763.824,17 556.479.872,13 

Sumber : BPS Jawa Tengah tahun 2011-2012 

Perkembangan PDRB 2 tahun terakhir Propinsi Jawa Tengah dapat terlihat 

seperti tabel 1.2. Secara sektoral dapat diuraikan sektor yang memberikan 

kontribusi paling tinggi terhadap PDRB Propinsi Jawa Tengah yaitu terdapat pada 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mengalami peningkatan kontribusi 

yaitu sebesar Rp 165.850.520,22 juta rupiah pada tahun 2011 menjadi Rp 

182.715.245,06 juta rupiah pada tahun 2012. Sedangkan sektor yang mempunyai 

kontribusi paling rendah tetapi tetap mengalami peningkatan kontribusi terdapat 

pada sektor listrik, air minum, dan gas yaitu sebesar Rp 5.110.058,36 juta rupiah 

pada tahun 2011 menjadi Rp 5.648.692 juta rupiah pada tahun 2012. 

Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam 

menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Dalam 

rangka pengembangan potensi wilayah yaitu dengan melakukan identifikasi 
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terhadap potensi sektor kegiatan ekonomi yang dimiliki dan identifikasi kinerja 

ekonomi wilayahnya dengan menganalisis pertumbuhan ekonomi wilayah dan 

mengukur sektor ekonomi mana saja yang menjadi sektor basis di daerah tersebut. 

Dengan demikian kebijakan dan perencanaan yang tepat dari pemerintah daerah 

sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha 

pembangunan. (Widodo, 2006)  

Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki 

keunggulan/kelemahan diwilayahnya menjadi semakin penting. Hal ini diperlukan 

untuk mengetahui sektor mana saja di daerah yang menunjukkan perkembangan 

terbaik selama ini dan merupakan sektor yang paling efisien dalam kontribusinya. 

Sebaliknya, kita juga akan mengetahui sektor mana yang tingkat efisiensinya 

masih rendah sehingga perlu dukungan kebijakan ekonomi daerah untuk 

mengembangkan sektor tersebut. Sektor yang memiliki keunggulan merupakan 

prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong 

sektor-sektor lain untuk dikembangkan. (Tarigan, 2005) 

Dengan latar belakang diatas penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

dan menjelaskan secara spesifik efisiensi sektoral di Propinsi Jawa Tengah dengan 

kajian Analisis Efisiensi Sektoral di Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan 

Data Envelopment Analysis (DEA) tahun 2000-2012. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi fisik, sosial dan ekonomi yang 

terdapat di suatu wilayah merupakan modal dasar suatu wilayah dalam 
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melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Pembangunan suatu wilayah selalu 

didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah yang ada. 

Seberapa besar potensi yang tersedia di suatu wilayah dapat menjadi modal dasar 

dalam memberikan alternatif prioritas pengembangan dan optimasi pengelolaan 

sumberdaya wilayah.  

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah adalah PDRB. Tingkat 

pertumbuhan PDRB ini sangat bergantung pada efisiensi setiap sektor dalam 

memberikan kontribusi pada perekonomian daerahnya.  

Dari uraian di atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor efisien yaitu sektor yang mampu 

menghasilkan output paling besar dan berkontribusi besar bagi perekonomiann 

Propinsi Jawa Tengah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

dan membandingkan efisiensi sektoral di Propinsi Jawa Tengah.  

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

bahan masukan bagi pemerintah daerah Propinsi Jawa Tengah dalam 
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mengambil keputusan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka 

mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. 

2. Bagi Investor dan Perbankan 

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman investor dalam menentukan 

pemberian investasinya dengan melihat kondisi atau tingkat efisiensi sektor 

ekonomi serta perkembangannya. Serta membantu Perbankan dalam alokasi 

pemberian kredit secara sektoral. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, pengukuran efisiensi sektoral di Propinsi Jawa 

Tengah akan diukur dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). 

DEA adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengukur efisiensi suatu 

perusahaan maupun suatu organisasi. Metode DEA dibuat sebagai alat bantu 

untuk evaluasi kinerja suatu aktifitas dalam sebuah unit entitas atau organisasi. 

(Hadinata dan Manurung, 2000). 

DEA merupakan prosedur yang dirancang secara khusus untuk mengukur 

efisiensi relatif suatu unit organisasi yang disebut sebagai DMU (Decision Making 

Unit) yang menggunakan beberapa variabel input dan output. Dalam penelitian 

ini, variabel yang menjadi output adalah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Sedangkan variabel input yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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jumlah tenaga kerja tiap sektor lapangan usaha, jumah investasi sektoral, dan 

jumlah ekspor tiap sektor lapangan usaha. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Berisi tentang peran efisiensi tiap sektor dalam pengembangan 

pembangunan wilayah dan ketahanan ekonomi daerah Propinsi Jawa 

Tengah serta teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang pernah 

dilakuan sebelumnya. 

Bab III Metode Penelitian 

 Bab ini berisikan ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, 

definisi variabel, serta tekhnik analisis data. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

 Menguraikan tentang deskripsi pengolahan data dengan 

menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), pembahasan dan 

hasil analisis tentang seberapa efisien suatu sektor dan menetukan 

sektor-sektor yang efisien dan tidak efisien di Propinsi Jawa Tengah 
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serta pembahasan kebijakan pemerintah daerah terhadap setiap 

sektor lapangan usaha. 

Bab V  Penutup 

 Membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


