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BAB 1 

PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 

 Pembangunan ekonomi pada hakikatnya didefinisikan sebagai suatu rangkaian 

proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan 

atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran  (Income 

per capita) dalam jangka panjang. Kemakmuran itu sendiri ditunjukkan dengan 

meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat (Pendapatan Domestik Bruto atau 

GDP). Kuncoro (2012) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu 

proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu 

yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis 

kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. 

Dalam lingkup regional, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada 

dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah dan daerah dengan sektor swasta 

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad,1999). Masalah terpenting yang 

menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah dalam pembangunan 

ekonomi regional adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan 

pembangunan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan 

peningkatan pemerataan pembangunan menjadi tidak mudah.  

 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator proses pembangunan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penjelasan mengenai faktor-faktor yang 

menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan penjelasan 

mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan 

(Boediono, 1995). Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu 

daerah untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud 

dengan adanya kenaikan output nasional (daerah) secara terus-menerus disertai 

dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang 

dibutuhkannya (Jhingan, 2003). Penelitian ini menggunakan Provinsi Jawa Timur 

sebagai obyek untuk diteliti dikarenakan pada penelitian sebelumnya yaitu periode 
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tahun 2008-2012 didapatkan hasil bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restauran 

yang menjadi sektor basis di Provinsi Jawa Timur. Kondisi perekonomian Provinsi 

Jawa Timur yang banyak mengalami perubahan baik secara geografis maupun 

ekonomi dalam lima tahun terakhir menarik untuk diteliti. Dilihat dari kontribusi 

PDRB Provinsi Jawa Timur terhadap PDB Indonesia, jawa timur merupakan yang 

tertinggi kedua dari enam provinsi lainnya di Pulau Jawa. 

Tabel 1.1 
Kontribusi Provinsi di Pulau Jawa Terhadap Pembentukan PDB Nasional 

Tahun 2014-2018 (%) 
 

No Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 

1 DKI Jakarta 16,50 17,07 17,11 17,21 17,34 

2 Jawa Barat 12,97 13,09 13,10 13,01 13,09 

3 Banten 4,01 4,11 4,10 4,10 4,10 

4 Jawa Tengah 8,64 8,68 8,61 8,53 8,47 

5 DI Yogyakarta 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

6 Jawa Timur 14,40 14,52 14,70 14,65 14,61 

   Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) 

 Berdasarkan tabel diatas kontribusi PDRB di Provinsi Jawa Timur pada tahun 

yang cukup baik, ditunjukkan dengan angka kontribusi yang mencapai 14,61 persen. 

Pencapaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi 5 provinsi yang 

lainnya di Pulau Jawa. Oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan kinerja 

sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur pada masa yang akan datang. Kondisi 

perekonomian di Provinsi Jawa Timur cukup baik dan perlu ditingkatkan untuk masa 

yang akan datang sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Jawa 

Timur. Berdasarkan uraian tersebut, perlu adanya penelitian mengenai sektor apa 

yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan latar belakang 

diatas ditentukan judul “Analisis Location Quotient dan Dynamics Location Quotient 

pada sektor unggulan di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018”. 
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1.2  Kesenjangan Penelitian 

 Dalam studi-studi penggunaan metode LQ tidak terbatas pada bahasan 

ekonomi tetapi juga untuk menentukan sebaran komoditas atau identifikasi wilayah 

berdasarkan potensinya. Berdasarkan pemahaman terhadap teori ekonomi basis, 

teknik LQ relevan digunakan sebagai metode dalam menentukan komoditas unggulan 

di masa sekarang. Sedangkan teknik analisis DLQ relevan digunakan sebagai metode 

dalam menentukan komoditas unggulan di masa yang akan datang. Sedangkan teknik 

analisis overlay digunakan untuk mengetahui sektor basis atau sektor unggulan. 

1.3  Ringkasan Hasil 

 Hasil perhitungan dengan menggunakan metode location quotient (LQ) sektor 

yang memiliki tren LQ positif sebanyak 5 sektor dan 12 sektor yang memiliki nilai 

tren negatif. Hasil dynamic location quotient (DLQ) menunjukkan bahwa tren DLQ di 

Provinsi Jawa Timur memiliki 10 sektor bernilai tren positif dan 7 sektor bernilai tren 

negatif. Sektor yang menjadi sektor unggulan adalah sektor industri pengolahan, 

sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor, dan sektor 

real estate. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.   Untuk mengetahui dan menganalisis sektor yang merupakan sektor basis dan 

non basis saat ini dan di masa yang akan datang di Provinsi Jawa Timur.  

2.   Untuk mengetahui dan menganalisis sektor yang berpotensi menjadi sektor 

unggulan di Provinsi Jawa Timur. 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal bab yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab yang berisikan landasan teori yang mendukung 

penelitian. Landasan teori berisikan teori pembangunan ekonomi daerah, 

pertumbuhan ekonomi daerah, perencanaan pembangunan daerah, konsep basis 

ekonomi, dan sektor ekonomi unggulan. Bab ini juga menjelaskan tentang penelitian 

terdahulu dan kerangka berpikir. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang berisikan jenis penelitian, jenis dan sumber data, 

definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang berisikan gambaran umum mengenai objek 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab akhir dalam skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang digunakan untuk solusi pada penelitian pihak yang 

berkepentingan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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