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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian usaha untuk pembangunan 

yang merata dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Proses pembangunan 

ekonomi memerlukan usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk mencapai 

tujuan pembangunan nasional tersebut, yang pada dasarnya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi ditandai dengan 

kenaikan pendapatan masyarakat karena pendapatan masyarakat yang tinggi 

merupakan salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan 

produk domestik regional bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja 

perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain 

adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran atau perubahan 

struktur ekonomi (Sjafrizal, 2008). 

Pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi tidak 

dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok 

ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan 

berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan 

pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan. Pada pembangunan 

ekonomi di daerah, tujuan pembangunan itu sendiri tidak jauh berbeda dengan 
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tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, proses pembangunan di daerah jauh 

lebih spesifik (Tambunan, 2001).  

Pembangunan ekonomi daerah ditekankan pada sektor-sektor yang 

mempunyai kontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto. Perubahan 

kontribusi suatu sektor akan berpengaruh pada perubahan sektor ekonomi suatu 

negara ataupun daerah. Pembangunan nasional sendiri tidak terlepas dari 

pembangunan daerah, di mana pembangunan  daerah  disesuaikan  dengan  

potensi  ekonomi  daerah  tersebut. 

Provinsi Jawa tengah merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa 

yang memiliki luas wilayah sebesar 32.548 km² atau sekitar 28,94% dari luas 

pulau Jawa. Pembangunan daerah di Jawa Tengah juga ditekankan pada 

pembangunan sektor yang mempunyai kontribusi besar dalam menyusun 

perubahan domestik regional bruto. Sektor-sektor yang berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi berbeda-beda setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tabel 1.1 

tentang pertumbuhan kontrubusi sektor Jawa Tengah atas dasar harga konstan 

menurut lapangan usaha. 
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Tabel 1.1 

 Kontribusi Sektor Ekonomi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha (Persen) 

 

Kategori Uraian 2018 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,63 

B Pertambangan dan Penggalian  2,45 

C Industri Pengolahan 4,35 

D Pengadaan Listrik dan Gas 5,36 

E 

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang 4,88 

F Konstruksi 6,07 

G 

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 5,7 

H Transportasi dan Pergudangan  7,55 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,17 

J Informasi dan Komunikasi 12,39 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,58 

L Real Estate 5,58 

M,N Jasa Perusahaan 9,48 

O 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 4,43 

P Jasa Pendidikan 7,76 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,8 

R,S,T,U Jasa lainnya 9,45 

PDRB 5,32 

Sumber: BPS Jateng diolah 

Dengan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2018, sektor yang memiliki 

kontribusi tertinggi terhadap PDRB Jawa Tengah adalah sektor informasi dan 

komunikasi, sama halnya dengan 2018, di tahun 2017, sektor yang paling 

dominan masih dimiliki oleh informasi dan komunikasi. Hal ini berbeda hal jika 

dilihat pada tahun 2016. Pada tahun ini dominasi sektor ekonomi dimiliki oleh 

pertambangan dan penggalian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi 

perubahan sektor ekonomi primer dan tersier dalam kurun waktu 2016-2018 di 

Jawa Tengah. Kemudian, naik turunnya laju pertumbuhan sektor ekonomi Jawa 
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Tengah tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik 1.1 tentang Grafik 

Pertumbuhan Sektor Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2016-2018. 

Grafik 1.1 

Pertumbuhan Sektor Ekonomi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 

Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2016-2018 

 

 

Sumber:  BPS Jateng diolah 

Dengan grafik tersebut, bisa dilihat pertumbuhan sektor ekonomi tahun 

2016-2018, paling banyak didominasi oleh sektor jasa-jasa yang termasuk dalam 

kelompok tersier. Akan tetapi, sektor yang paling mendominasi nilainya pada 

tahun 2016 terdapat pada sektor primer. 

Dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

mengakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi pada suatu daerah. 

Transformasi  ekonomi  sendiri  merupakan  proses  perubahan  struktur 

perekonomian  dari  sektor  pertanian  ke  sektor  industri  atau  jasa,  di mana  

masing-masing  perekonomian  mengalami  transformasi  yang  berbeda-beda. 

Todaro (2000), mengungkapkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi berkaitan 
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dengan tingkat perubahan struktural. Dengan adanya perubahan sektor unggulan 

yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi memungkinkan untuk terjadinya 

perubahan struktur ekonomi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penting untuk menganalisis tentang 

perubahan struktur ekonomi dan faktor yang mempengaruhinya, yang dituangkan 

dalam skripsi yang berjudul “Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Dan 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Jawa Tengah”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa 

pernyataan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola perubahan struktur ekonomi Provinsi Jawa Tengah? 

2. Bagaimana pengaruh investasi terhadap keunggulan sektoral ekonomi di Jawa 

Tengah? 

3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap keunggulan sektoral ekonomi di 

Jawa Tengah? 

4. Bagaimana pengaruh indeks aglomerasi tenaga kerja terhadap keunggulan 

sektoral ekonomi di Jawa Tengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui pola perubahan struktur ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.  
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2. Mengetahui pengaruh investasi terhadap keunggulan sektoral ekonomi di Jawa 

Tengah. 

3. Mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap keunggulan sektoral ekonomi di 

Jawa Tengah. 

4. Mengetahui pengaruh indeks aglomerasi tenaga kerja terhadap keunggulan 

sektoral ekonomi di Jawa Tengah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai perubahan 

struktur ekonomi di Jawa Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan atau bahan informasi bagi 

penelitian sejenis dengan lingkup yang berbeda. 

3. Sebagai tambahan referensi dan gambaran informasi yang dapat berguna 

sebagai bahan studi komperatif bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari 

penelitian sebelumnya dan dari instansi yang terkait dalam penelitian seperti 

Badan Pusat Statistik. Objek penelitian ini adalah Jawa Tengah, adapun alat 

analisis yang digunakan sebagai berikut : 
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1.5.1 Analisis Location Quotient 

Untuk mengidentifikasi rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang 

sektor basis dan non basis digunakan analisis Location Quotient (LQ). Adapun 

formulasi perhitungan LQ adalah sebagai berikut :  

LQ : Xi
r / Xr 

   Xi
n / Xn 

Dimana :  

Xi
r= Nilai PDRB sektor i pada tingkat Kabupaten/Kota r  

Xi
n= Nilai PDRB sektor i tingkat Provinsi n  

Xr= Nilai total PDRB pada tingkat Kabupaten/Kota r  

Xn=Nilai total PDRB pada tingkat Provinsi n  

 Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan jika nilai LQ>1, sektor 

tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja, jika nilai LQ<1, 

maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan memerlukan supply produk 

dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan. 

1.5.2 Regresi Data Panel 

Setelah diketahui Keunggulan Sektoral di 9 sektor lapangan usaha di 

Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya untuk mengetahui pengaruh Investasi, Tenaga 

Kerja, dan Indeks Aglomerasi Tenaga Kerja terhadap Keunggulan Sektoral (LQ) 

dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dengan menggabungkan 

data time series dan cross section. Model ekonometriknya sebagai berikut: 

LQit = β0 +β1 logINVit + β2 logTKit + β3 IKTKit  + ωit 

Dimana : 
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LQ  = Location quantion 

logInv  = logaritma Investasi 

logTK  = logaritma Tenaga Kerja 

IKTK  = Indeks Aglomerasi Tenaga Kerja 

Β1, β2, β3,           = koefisiensi regresi variabel independen  

β0  = Konstanta 

i  = observasi ke i 

t  = tahun ke t 

ω = €i+ µit : gabungan 2 komponen , yaitu €I (cross section ) dan µit 

(gabungan error time series dan cross section) 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat dalam penelitian ini, sistematika 

penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

  Meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat 

penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang pergeseran struktur ekonomi dan faktor yang 

mempengaruhinya, serta teori yang relevan dengan penelitian ini serta 

tinjauan terhadap penelitian sebelumnya. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi tentang ruang lingkup penelitian, teknik analisis data, jenis 

data dan sumber data. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan tentang deskripsi data hasil analisis LQ dan Regresi 

Data Panel tentang perubahan struktur perekonomian di Provinsi 

Jawa Tengah. 

BAB V: PENUTUP 

 Membahas tentang kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


