
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum pembangunan ekonomi di definisikan sebagai suatu proses

yang menyebabkan GNP perkapita (Gross National Product) atau pendapatan

masyarakat meningkat dalam periode waktu yang panjang. Oleh sebab itu

pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting yaitu: suatu proses yang berarti

terjadinya perubahan terus menerus, adanya usaha untuk menarik pendapatan

perkapita masyarakat, dan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang terjadi

dalam jangka panjang.

W.W. Rostow mengatakan bahwa proses pembangunan dari semua negara

dari yang belum berkembang menjadi yang telah berkembang harus melalui

beberapa tahapan tertentu. Tahapan itu secara berurutan menurutnya adalah

sebagai berikut, tahap masyarakat tradisional (traditional society), tahap

prakondisi agar dapat tinggal landas menuju pertumbuhan yang berkelanjutan

(precondition for take-off into self-sustaining growth), tahap lepas landas (take-

off), tahap dorongan menuju kedewasaan (drive to maturity), dan tahap konsumsi

tinggi massa (high mass consumption).

Pada dasarnya pembangunan ekonomi direncanakan dan dilaksanakan

sesuai dengan keadaan negara/daerah, kemampuan untuk berkembang dan

kemajuan yang ingin dicapai secara nasional/daerah. Kemajuan yang ingin dicapai
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ini merupakan tuntutan dan sekaligus sebagai tantangan bagi bangsa/daerah itu sendiri.

Adapun keberhasilan suatu bangsa/daerah dalam usaha mencapai kemajuan yang

diinginkannya, sangat ditentukan oleh kemampuan penyelenggara negara/daerah

serta keadaan dan kedudukan bangsa/daerah itu diantara bangsa/daerah lain. Hal itu

dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan atau di Indonesia biasa disebut

sebagai Trilogi pembangunan di era orde baru, yaitu; 1)Pemerataan pembangunan

dan hasil-hasilnya, 2)meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, 3) memantapkan

stabilitas ekonomi nasional.

Indikator makro ekonomi yang sering dijadikan acuan untuk mengevaluasi

kinerja pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, proses

pembangunan itu sendiri akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, maka proses

ini secara kumulatif menunjang tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan

dalam jangka panjang. Dengan demikian pembangunan mengandung pengertian

yang jauh lebih luas daripada pertumbuhan. Konsep pertumbuhan saling terkait

dengan pembangunan. Bahkan pertumbuhan harus berjalan bersama-sama dengan

pembangunan. Meskipun dalam tahap awalnya pembangunan tidak dapat

dilaksanakan tanpa adanya pertumbuhan, pada tahap-tahap berikutnya tanpa

adanya pembangunan maka pertumbuhan akan tersendat dan akhirnya akan

terhenti.

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan adalah merupakan

kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah

penduduk yang terus bertambah dan berarti jumlah kebutuhan ekonomi juga terus

bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat

diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk
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Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu

pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan

penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik

dan memajukan perekonomian daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki

makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan

kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab

Pemerintah Pusat.

Kewenangan dimaksud mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

agama, serta moneter dan fiskal. Kewenangan pembiayaannya, yaitu daerah dapat

menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber

daya alamnya tanpa ada intervensi terlalu jauh dari Pemerintah Pusat. Hal ini akan

berdampak terhadap perekonomian daerah yang pada akhirnya tercipta

peningkatan pembangunan daerah.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut kreatif dalam

mengembangkan perekonomian, peranan investasi swasta dan perusahaan

milikdaerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah dan dapat menimbulkan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya.

Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan yang
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dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan masyarakatnya

dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk

merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf

hidup masyarakat di daerah.

Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan

kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah

penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah,

sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat

diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun menurut Tambunan (2001:2).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia pada dasarnya terdiri atas

9 (sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian, (2) pertambangan dan penggalian,

(3) industri pengolahan, (4) listrik dan air minum, (5) bangunan dan konsturksi,

(6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8)

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung
Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000, Tahun 2005 - 2012 (Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA
TAHUN

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012**

Pertanian 210,34 231,36 238,18 247,58 252,69 257,53 262,58 267,99
Pertambangan &
Penggalian

77,29 75,90 74,71 78,89 80,07 82,62 85,28 88,24

Industri Pengolahan 798,20 918,55 1.014,69 1.064,50 1.144,74 1.204,46 1.270,02 1.345,29

Listrik, gas & air bersih 41,21 35,32 37,92 39,05 39,62 40,64 41,74 42,91

Konstruksi 392,27 396,44 419,00 445,03 451,13 472,02 488,37 508,73
Perdag., hotel &
restoran

968,95 972,06 999,76 1.037,25 1.055,69 1.097,40 1.142,00 1.189,19

Pengangkutan &
Komunikasi

790,38 821,27 849,19 890,12 952,34 1.015,91 1.085,91 1.164,35

Keu. Real estat ,  &
Jasa Perusahaan

725,94 842,87 997,42 1.159,26 1.298,27 1.462,35 1.651,46 1.839,10

Jasa-jasa 773,60 785,28 795,29 840,64 876,53 907,60 940,49 977,58

PDRB 4.778,19 5.079,05 5.426,16 5.802,31 6.151,07 6.540,52 6.967,85 7.423,37

PDRB Tanpa Migas 4.778,19 5.079,05 5.426,16 5.802,31 6.151,07 6.540,52 6.967,85 7.423,37

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung

2012



5

PDRB Jika digambarkan secara grafik maka akan terlihat seperti dibawah ini

Sumber: Data diolah

Gambar 1. Grafik Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandar Lampung
Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun
2000, tahun 2005 - 2010 (Juta Rupiah)

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang memiliki

kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta

memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan yang luas

untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara

optimal, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung

pada khususnya dan seluruh masyarakat Lampung pada umumnya.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa Kota Bandar Lampung memiliki Produk

Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2000 secara rata-rata dari tahun 2005-2012 memperlihatkan peningkatan.

Tapi tampak terlihat pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor listrik

gas dan air bersih mengalami fluktuatif.  Pada sektor pertambangan mengalami

penurunan pada tahun 2005-2008 tapi mulai mengalami kenaikan kembali tahun

2009-2012, sedangkan sektor listrik gas dan air bersih mengalami penurunan dari
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tahun 2005-2006 tapi mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya hingga

tahun 2012. Masing-masing sektor berusaha meningkatkan peranannya sehingga

akan memberikan sumbangan yang semakin besar pula terhadap angka

pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor industri pengolahan dan keuangan terlihat

memberikan kontribusi yang paling tinggi diikuti oleh sektor-sektor lainnya . Jika

melihat kondisi yang demikian maka, diharapkan adanya suatu kebijakan

pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya didominasi oleh satu sektor

saja tetapi semua sektor diharapkan mampu untuk berperan serta dalam

perekonomian.

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian di wilayah

Kota Bandar Lampung?

2. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam

perekonomian Kota Bandar Lampung?

3. Bagaimanakah perubahan dan pergeseran sektor perekonomian Kota Bandar

Lampung.

4. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor unggulan perekonomian wilayah

Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian Kota

Bandar Lampung.
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2. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kota

Bandar Lampung.

3. Untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor perekonomian Kota

Bandar Lampung.

4. Untuk menentukan sektor-sektor unggulan Kota Bandar Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

Ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah merupakan fenomena

umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Perbedaan

geografi dan potensi ekonomi wilayah merupakan faktor utama yang

menyebabkan terjadinya ketimpangan ini. Di samping itu, kurang lancarnya arus

barang dan faktor produksi antar wilayah turut pula memicu terjadinya

ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, upaya untuk mengurangi

ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah merupakan kebijaksanaan ekonomi

daerah yang sangat penting dan strategis dalam mendorong proses pembangunan

daerah.

Analisis tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan

sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di

masa mendatang. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka pembangunan

daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong

percepatan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro

kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan

struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor.
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Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator

penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk

mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu strategi pembangunan

diupayakan untuk menggali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam PDRB, maka dapat

dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang:

1. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor

Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah

dengan mengacu pada perekonomian daerah yang lebih tinggi. Hasil analisis

akan menunjukkan posisi sektor dalam PDRB yang diklasifikasikan atas

sektor maju dan tumbuh pesat, sektor potensial atau masih dapat

berkembang, sektor relative tertinggal, dan sektor maju tapi tertekan.

Berdasarkan klasifikasi ini dapat dijadikan dasar bagi penentuan kebijakan

pembangunan atas posisi perekonomian yang dimiliki terhadap

perekonomian daerah yang menjadi referensi.

2. Sektor Basis dan Non basis

Kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan teori ekonomi basis diklasifikasikan

ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Analisis ini

diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat

ekspor dan non ekspor dan mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari

tahun ke tahun.
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Pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah

secara keseluruhan, sementara sektor non basis hanya merupakan

konsekuensikonsekuensi dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari

sektor basis yang di ekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah,

serta meningkatkan konsumsi dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak

hanya menyebabkan kenaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga

akan meningkatkan permintaan terhadap sektor non basis yang berarti juga

mendorong kenaikan investasi sektor non basis.

3. Perubahan dan Pergeseran Sektor

Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor

pada perekonomian suatu daerah. Hasil analisis akan menggambarkan

kinerja sektor-sektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan wilayah

referensi. Apabila penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor dalam

PDRB memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya.

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan berimplikasi pada

pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target

sektoral, keberhasilannya dapat dilihat dari kontribusi sektor terhadap

pembentukan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan

adanya peningkatan perekonomian dan apabila negatif berarti terjadinya

penurunan dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian

mengakibatkan terjadinya perubahan perkembangan pembangunan suatu daerah.

Perencanaan pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dicapai dengan pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat meningkat, bila ada satu atau



10

beberapa sektor ekonomi yang berkembang lebih cepat dari pada sektor-sektor

lain. Dengan demikian, sektor yang mempunyai perkembangan lebih cepat dari

sektor lain akan menjadi suatu sektor unggulan.

Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan

keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan mendorong

pengembangan ekspor barang maupun jasa. Kebijakan strategi pembangunan

harus diarahkan kepada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi

pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan

lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis dapat

menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa

mendatang.

Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan

dalam gambar berikut.

Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari:

Bab I Pendahulun yang berisikan latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penulisan, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisikan tinjauan teoritis dan tinjauan empiric

yang relevan dengan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian. Terdiri dari tahapan penelitian, sumber data,

metode pengumpulan data devinisi operasional variable serta alat

analisis.

Bab IV Hasil Perhitungan dan pembahasan

Bab V Simpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran


