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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi pada dasarnya meliputi usaha masyarakat secara 

keseluruhan dalam upaya untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan 

mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Arsyad (2004), 

pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

(pertumbuhan ekonomi) dalam suatu wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi 

daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. 

Grafik 1.1  

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  

Tahun 2011 – 2018  

 

 

 Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2019 
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Dari data grafik 1.1, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama delapan 

tahun terakhir ini mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu 2011 - 2018, 

pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,26% dan terendah 

pada tahun 2017 sebesar 5,40%. Menurut BPS, penurunan pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi di Indonesia disebabkan karena pertumbuhan konsumsi pemerintah dan 

investasi yang terbatas. Sedangkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

salah satunya dipengaruhi oleh percepatan pembangunan proyek infrastruktur yang 

sedang dilakukan pemerintah di banyak wilayah pada dewasa ini.  

Grafik 1.2 

Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 

Tahun 2011-2018 

 

 
 Sumber: BPS, Statistik Jawa Timur, 2019 
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Banten sebesar 6,04%. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Provinsi 

Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 3,50%. 

Konsep pembangunan ekonomi seringkali dikaitkan dengan proses 

industrialisasi. Industrialisasi telah menjadi kekuatan utama (driving force) di balik 

urbanisasi yang cepat di kawasan Asia sejak dasawarsa 1980an. Berbeda dalam 

kasus industri berbasis sumber daya (resource-based industries), industri 

manufaktur cenderung berlokasi di dalam dan di sekitar kota. Pertanian dan industri 

berdampingan, bahkan kadang berebut lahan di seputar pusat-pusat kota yang pada 

gilirannya semakin mengaburkan perbedaan baku antara desa dan kota (McGee, 

1991). Industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah dimana potensi dan 

kemampuan daerah tersebut memenuhi kebutuhan mereka, dan mereka mendapat 

manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan. Kota umumnya 

menawarkan berbagai kelebihan dalam bentuk produktifitas dan pendapatan yang 

lebih tinggi, menarik investasi baru, teknologi baru, pekerja terdidik dan terampil 

dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibanding perdesaan (Malecki, 1991).  

Di Indonesia persebaran industri masih belum merata, kegiatan industri masih 

terpusat di Pulau Jawa dengan dua titik konsentrasi terbesar yaitu di Jawa Barat dan 

Jawa Timur. Di Jawa Barat yaitu di wilayah DKI Jakarta dan sebagian wilayah Jawa 

Barat, yang lebih terpusat pada daerah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek 

merupakan wilayah yang terintegrasi dan memiliki ketergantungan antar 

Kabupaten/Kota yang tinggi dalam bidang ekonomi. Pemusatan kegiatan industri 

atau aglomerasi di wilayah Jabodetabek menjadi salah satu faktor pembentuk pada 

jumlah nilai PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. 
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Sedangkan, di Jawa Timur kawasan yang memiliki sektor unggulan industri 

dan memiliki kedekatan lokasi adalah kawasan Gerbangkertosusila. Kawasan 

Gerbangkertosusila merupakan salah satu satuan wilayah pembangunan (SWP) 

yang berada di Provinsi Jawa Timur (Glaeser dan Khan, 2003). Kawasan 

Gerbangkertosusila terdiri dari Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, 

Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan 

dan Kota Surabaya yang menjadi pusat kegiatan ekonominya. Tujuan dibentuknya 

kawasan Gerbangkertosusila adalah sebagai upaya membuat regionalisasi dengan 

menekankan kemandirian terhadap wilayah kabupaten/kota. Kawasan tersebut 

merupakan salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Jawa Timur. (Landiyanto, 

2005).  

Adanya ekonomi aglomerasi menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat 

pendapatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian maka akan 

semakin meningkat pertumbuhannya. Daerah-daerah yang banyak industri 

pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang hanya 

mempunyai sedikit industri pengolahan. Alasannya adalah daerah-daerah yang 

mempunyai industri pengolahan lebih banyak mempunyai akumulasi modal. 

Singkatnya bahwa daerah-daerah dengan konsentrasi industri pengolahan 

perekonomiannya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak 

punya konsentrasi industri pengolahan.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis 

dampak aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi di Pulau Jawa, 
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Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2011 - 2018 dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka 

dapat diidentifikasi rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaruh aglomerasi industri, laju keterbukaan ekonomi, 

human capital, gini ratio, dan ekspor secara masing-masing maupun 

bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa, 

Bali dan Nusa Tenggara? 

2) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, laju keterbukaan ekonomi, 

laju angkatan kerja, ekspor dan secara masing-masing maupun bersama-

sama terhadap aglomerasi industri besar dan menengah pada provinsi di 

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak 

dicapai penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui pengaruh aglomerasi industri, laju keterbukaan ekonomi, 

human capital, gini ratio, dan ekspor secara masing-masing maupun 

bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa, 

Bali dan Nusa Tenggara. 
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2) Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, laju keterbukaan ekonomi, 

laju angkatan kerja, dan ekspor secara masing-masing maupun bersama-

sama terhadap aglomerasi industri besar dan menengah pada provinsi di 

Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dari tujuan diatas maka diperoleh hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk: 

1) Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengambil 

kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan usaha industri untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembangunan 

ekonomi ke arah yang lebih baik. 

2) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan informasi 

mengenai penelitian yang relevan selanjutnya dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

3) Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai media belajar untuk memecahkan masalah secara 

ilmiah dan menambah pengetahuan tentang implementasi aglomerasi 

industri dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian meliputi: 

1.5.1 Alat dan Model Penelitian 

Penelitian berdasarkan analisis melalui replikasi model dari Fatihatun 

Hasanah (2016) dimana model pertumbuhan ekonomi dan ekonomi aglomerasi 

yang telah dijelaskan diatas adalah model yang terdiri dari dua persamaan yang 

bekerja bersama-sama, sehingga dengan demikian model ekonometrik yang 

digunakan merupakan bentuk simultan dari dua persamaan sebelumnya yang dapat 

ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

Log(PDRB)it = β0 + β1IBit + β2OPit + β3IPMit + β4GRit + β5EKSit + u1it ......... (1.1) 

Persamaan (1.1) akan disimultankan dengan persamaan (1.2), yaitu 

IBit = β6 + β7Log(PDRB)it + β8OPit + β9Log(AK)it + β10EKSit + U2it .............. (1.2) 

Dimana,  

PDRB   = Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung dengan PDRB provinsi 

IB  = Angka Aglomerasi yang dihitung dengan Indeks Ballasa 

OP  = Laju Keterbukaan Ekonomi/ Openness 

IPM = Indeks Pembangunan Manusia 

GR  = Gini Ratio 

EKS   = Ekspor 

AK  = Laju Angkatan Kerja 

β0 dan β6 = Konstanta 

β1….. β10 = Koefisien Regresi Variabel Independen 

i  = Observasi ke i 

t  = Tahun ke t 
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1.5.2 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data 

yang diperoleh dalam bentuk jadi atau sudah dikumpulkan oleh sumber atau 

instansi lain. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

Data yang digunakan adalah data panel, data yang berupa gabungan data time series 

(deret waktu) dan data cross section (deret ruang) sebanyak 9 data yang mewakili 

jumlah Provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu: Bab I, Bab II, 

Bab III, Bab IV, Bab V, Daftar Pustaka dan Lampiran. Yang masing- masing akan 

menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan judul skripsi. Adapun 

sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

analisis yang digunakan pada penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka  

Bab ini berisi uraian teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

antara lain: pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, keterbukaan 

ekonomi, indeks pembangunan manusia, gini ratio, laju angkatan 
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kerja dan ekspor. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, kerangka 

teoritis, dan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian  

Bab ini berisi paparan tentang metode penelitian yang meliputi 

antara lain: variabel dalam penelitian dan definisi operasional, jenis 

dan sumber data, dan metode analisis. 

BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan  

Bab ini berisi tentang pemaparan tentang deskripsi obyek penelitian, 

analisis data dan pembahasan. 

BAB V Kesimpulan dan Saran  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari 

penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


