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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara filosofis proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang 

sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat 

menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga 

yang paling humanistik. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan 

proses memanusiakan manusia (Rustiadi et.all, 2011:119). 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam GDP, tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat 

pertambahan penduduk, atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku 

atau tidak (Sukirno, 1985:14). 

Analisis tentang struktur ekonomi daerah diperlukan dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar untuk menentukan arah umum 

pembangunan daerah. Di samping itu, analisis tentang struktur ekonomi daerah 

juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan dengan 

melihat pada kemajuan perubahan struktur ekonomi daerah bersangkutan. 

Pengukuran struktur ekonomi daerah dapat dilakukan secara sederhana yaitu 

dengan menghitung kontribusi masing-masing sektor dalam nilai Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan berdasarkan harga 

berlaku (Sjafrizal, 2014:154). 

Struktur ekonomi kabupaten Boyolali dilihat dari struktur lapangan usaha 

sebagian masyarakatnya telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, 
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dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Kontribusi terbesar pada tahun 

2014 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yang mencapai 27,97%, 

meningkat 0,98% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar kedua dihasilkan 

oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 23,10%, 

menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 24,73%. Lapangan usaha 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan 

lapangan usaha ke-3 yang mempunyai kontribusi besar yaitu mencapai 13,52%, 

walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 14,08%. 

Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya dibawah 6% (Produk Domestk 

Regional Bruto, 2014:62). 

Secara umum dalam 3 tahun terakhir (2010-2013) pertumbuhan ekonomi 

kabupaten Boyolali selalu lebih rendah daripada Jawa Tengah. Hal ini bisa dilihat 

jika perekonomian Jawa Tengah didominasi sektor industri sedangkan 

perekonomian kabupaten Boyolali didominasi sektor pertanian, dimana pada 

umumnya pertumbuhan sektor industri akan lebih cepat dibandingkan sektor 

pertanian. Laju pertumbuhan PDRB Boyolali tahun 2014 mencapai 5,04%, lebih 

lambat dibandingkan tahun 2013 dengan pertumbuhan 5,83%. Pertumbuhan 

ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 

15,53%. Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial sebesar 12,66%, diikuti lapangan usaha Jasa Pendidikan 

tumbuh sebesar 11,54%, diikuti lapangan usaha lain yang mengalami 

pertumbuhan dibawah 10%. Kemudian ada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan 
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dan Pertanian serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib yang mengamalami kontraksi sebesar 1,78% dan 0,16%. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka judul dari 

penelitian ini adalah “ANALISIS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN 

SEKTOR POTENSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH DI 

KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011-2015”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, rumusan 

masalah yang dapat dibuat adalah : 

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di kabupaten Boyolali berdasarkan 

potensi yang dimiliki? 

2. Apa saja sektor basis di kabupaten Boyolali sebagai bahan informasi dan 

pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan strategi pengembangan 

wilayah? 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pertumbuhan ekonomi di kabupaten Boyolali berdasarkan 

potensi yang dimiliki dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen. 

2. Menganalisis sektor basis di kabupaten Boyolali sebagai bahan informasi 

dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan strategi 

pengembangan wilayah dengan metode analisis Location Quotient dan Shift 

Share. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah atau 

pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan 

pembangunan daerah di kabupaten Boyolali. Sehingga dapat meningkatkan 

investasi dan pembangunan daerah dan selanjutnya dapat tercapai 

pengembangan wilayah yang diinginkan. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan penelitian selanjutnya yang mengambil judul dan topik yang 

sejenis. 

E. Metode Penelitian 

E.1.  Alat Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Location Quotient (LQ), Analisis Shift Share dan Analisis Klassen Tipology. 

E.2.  Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari telaah dokumen, literatur-literatur, dan jurnal dari BPS, Dinas-dinas 

terkait dan media internet. Data yang digunakan antara lain PDRB perkapita atas 

dasar harga konstan provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015, PDRB atas dasar 

harga konstan kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini menguraikan pendahuluan yang mencakup latar belakang 

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

penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan 

sebagai literatur dan landasan berpikir yang sesuai dengan topik dan skripsi yang 

dapat membantu penulisan. Dalam bab ini juga dijelaskan kerangka pemikiran 

atas permasalahan yang akan diteliti. 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai definisi operasional yang 

mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data 

mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel-variabel penelitian. Metode 

analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis dan mekanisme alat analisis 

yang digunakan dalam penelitian. 

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis data, 

dan pembahasan hasil analisis dari objek penelitian. 

5. BAB V : PENUTUP 

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam 

pembahasan, serta saran. 


