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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah 

daerah ,sektor swasta, dan seluruh masyarakat di daerah bekerja sama 

mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada guna menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

(pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. 

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan (endogeneus development) dengan 

menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya 

fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada 

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses 

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang 

peningkatan kegiatan ekonomi (Lincolin Arsyad, 1999:108). 
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Masalah pembangunan ekonomi daerah lebih menjadi perhatian sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah 1999. Hal ini disebabkan  

konsekuensi dari diberlakukannya Undang-Undang Otonomi daerah tersebut 

adalah bahwa pemerintah daerah dan seluruh masyarakat setempat dituntut 

untuk lebih mampu mewujudkan kemandirian daerah. Posisis pemerintah 

daerah menjadi sangat penting selaku pengambil kebijakan. Pemerintah daerah 

harus mengetahui secara pasti situasi dan kondisi daerahnya dalam 

melaksanakan pembangunan agar terjadi keselarasan dan dapat mencapai 

tujuan pembangunan secara umum.  

Seiring pembangunan dan peningkatan ekonomi akan terjadi 

perubahan struktur ekonomi. Menurut Kuznets (1966) perubahan struktur 

ekonomi atau biasa disebut transformasi struktural adalah rangkaian 

perubahan dalam komposisi permintaan, perdagangan, produksi, dan 

penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mempertahankan 

pertumbuhan ekonomi. Mekanisme dari proses transformasi struktural yang 

efisien mendorong laju pertumbuhan ekonomi bercirikan pelaksanaan program 

industrialisasi yang merupakan peralihan dari peran sektor pertanian (Helen 

Hughes, 1992:56). 

Sadono Sukirno (1978:79) mengemukakan bahwa perubahan struktur 

ekonomi dari sektor pertanian ke arah industri mempunyai beberapa sebab, 

yaitu : 

1. Sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya. Apabila pendapatan 

meningkat maka elastisitas permintaan yang diakibatkan oleh perubahan 
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pendapatan adalah rendah untuk barang-barang konsumsi bahan makanan. 

Sedangkan konsumsi atas barang industri menjadi meningkat. 

2. Adanya perubahan teknologi dalam proses pembangunan akan 

menimbulkan perubahan struktur produksi. Peningkatan teknologi akan 

mendorong peningkatan produktifitas dalam produksi yang merupakan 

salah satu comparative advantage dalam menghasilkan barang-barang 

industri. 

Proses perubahan struktural hampir terjadi di seluruh negara 

berkembang termasuk Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia 

menunjukkan adanya transformasi struktural yaitu adanya transformasi 

ketenagakerjaan yang ditandai dengan kecenderungan yang menurun dari 

penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan sebaliknya di sektor industri. 

Dari data yang ada bahwa antara tahun 1993-1999 di sektor pertanian 

telah terjadi penurunan jumlah pekerja sebesar 10.55% (dari 53,75% di tahun 

1993 menjadi 43,20% di tahun 1999 dari seluruh pekerja yang ada). 

Sementara itu sektor industri menunjukkan peningkatan sebesar 2.43% 

dimana pada tahun 1993 jumlah pekerja yang bergerak di sektor industri 

adalah 10,53% menjadi 12,96% dari seluruh pekerja yang ada di tahun 1999. 

Dalam kurun waktu yang bersamaan telah terjadi transformasi stuktur 

produksi. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB cenderung menurun 

diikuti oleh naiknya kontribusi sektor industri. Kontribusi sektor pertanian 

mencapai 22,98% pada tahun 1993 dan turun menjadi 20.64% pada tahun 

2000, sementara sektor industri mengalami peningkatan dari 30,11 % menjadi 
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30,35% pada waktu yang sama. Secara lengkap dapat disajikan data sebagai 

berikut : 

 

 

 

Tabel 1.1 Distribusi Prosentase PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 
1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1993-1999 

 
Lapangan usaha 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Pertanian 18.45 16.72 16.12 15.42 14.88 16.90 17.21 

Industri 

Pengolahan 

22.33 23.30 23.88 24.71 24.84 25.32 26.07 

Sumber : Statistik Indonesia 1994-2000, diolah 

Tabel 1.2  Distribusi Prosentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di 
Indonesia Tahun 1993-1999 

 
Lapangan Usaha 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Pertanian 53.75 50.68 43.98 44.02 41.18 44.95 43.20 

Industri 

Pengolahan 

10.53 11.11 12.64 12.57 12.88 11.33 12.96 

Sumber : Statistik Indonesia 1994-2000, diolah 

Sementara itu kondisi Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu 

propinsi terbesar di Indonesia  tidak jauh berbeda dengan kondisi yang dialami 

Indonesia secara umum. Kondisi secara lengkap dapat digambarkan di bawah 

ini : 

Tabel 1.3 Distribusi Prosentase PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga 
Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1995-2001 

 
Lapangan Usaha 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Pertanian  31.12 20.28 19.05 20.86 20.78 20.64 20.32 

Industri 

Pengolahan 

31.42 31.84 31.79 30.76 30.55 30.35 30.30 
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Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 1996-2002, diolah 

 

Tabel 1.4 Distribusi Prosentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di 
Jawa Tengah Tahun 1993-1999 

 
Lapangan Usaha 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Pertanian 50.93 48.01 46.25 43.41 42.23 43.42 43.41 

Industri 

Pengolahan 

12.22 12.90 13.45 14.08 14.49 14.74 14.50 

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 1994-2000, diolah 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa peranan sektor industri di Jawa 

Tengah menduduki posisi penting dari tahun ke tahun dilihat dilihat dari 

kontrribusinya terhadap PDRB maupun dari sisi ketenagakerjaan. 

Pentingnya sektor industri tidak dapat kita pungkiri pada saat ini 

maupun saat mendatang. Keterlibatan Indonesia dalam pasar global 

diperkirakan akan membawa konsekuensi yang sangat besar baik dalam baik 

dalam pembangunan ekonomi maupun di bidang ketenagakerjaan. Industri 

diharapkan akan berfungsi sebagai sektor andalan yang berperan besar dalam 

perekonomian. Apabila produk industri Indonesia tidak dapat bersaing dengan 

produk industi dari luar, dikhawatirkan akan menghambat laju perekonomian 

Indonesia. 

Beberapa hal di atas sangat mendasari diperlukannya pemikiran yang 

mendalam mengenai upaya pengembangan sektor industri di Indonesia pada 

umumnya dan daerah pada khususnya. Penelitian ini berjudul “ Analisis 

Pertumbuhan Daya Saing Sektor Industri Daerah di Propinsi Jawa Tengah 

Tahun 1993-2001”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan daya saing sektor industri daerah 

di Jawa Tengah, yaitu : 

1. Seberapa besar komponen pertumbuhan ekonomi sektor industri 

(dicerminkan oleh pertumbuhan PDRB sektor industri) daerah-daerah di 

Jawa Tengah. 

2. Seberapa besar peranan pajak daerah, jumlah siswa SMU, dan PDRB per 

kapita terhadap komponen pertumbuhan daya saing sektor industri 

daerah di Jawa Tengah. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar komponen pertumbuhan sektor 

industri di masing-masing daerah di Jawa Tengah. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak daerah, jumlah siswa 

SMU, dan PDRB per kapita terhadap komponen pertumbuhan daya 

saing sektor industri daerah di Jawa Tengah 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah pada 
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umumnya dan dinas terkait pada khususnya dalam menentukan kebijakan 

pengembangan sektor industri. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk penambah wawasan dan sarana 

mengaplikasikan teori ekonomi yang didapat. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
 

Masalah pokok dalam kebijakan pembangunan adalah upaya untuk 

dapat memanfaatkan segala potensi dan segala sumberdaya yang dipunyai 

dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja baru dan merangsang 

peningkatan kegiatan ekonomi di daerah untuk mencapai suatu kemajuan. 

Sektor industri merupakan salah satu sektor penting yang menjadi sorotan 

dalam melihat tingkat kemajuan suatu wilayah. 

Dalam penelitian kali ini digunakan data PDRB sektor industri di Jawa 

Tengah untuk mengetahui komponen pertumbuhan daya saing sektor industri 

1. PDRB sektor 
industri kab/kota 
di Jawa Tengah 

2. PDRB sektor 
industri propinsi 
Jawa Tengah 

Pertumbuhan 
daya saing sektor 
industri di Jawa 
Tengah 

1. Pajak Daerah 
2. Jumlah Siswa SMU 
3. PDRB per kapita 

Kebijakan pengembangan 
sektor industri propinsi 
Jawa Tengah 
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di Jawa Tengah dan dilakukan analisis lebih lanjut mengenai peranan dari 

tingkat pajak daerah, jumlah siswa SMU, dan PDRB per kapita terhadap 

pertumbuhan daya saing sektor industri daerah di Jawa Tengah. 

F. Hipotesis 

1. Permasalan pertama pada penelitian kali ini tidak memerlukan hipotesis 

karena bukan bersifat pembuktian dan hanya akan dilakukan analisa secara 

deskriptif. 

2. Diduga bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

pertumbuhan daya saing sektor indutri di Jawa Tengah sedangkan jumlah 

siswa SMU dan PDRB per kapita diduga berpengaruh signifikan positif 

terhadap pertumbuhan daya saing sektor industri daerah di Jawa Tengah. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini merupakan studi tentang perbandingan pertumbuhan daya 

saing sektor industri dari masing-masing daerah di Jawa Tengah dengan 

menggunakan data sekunder yang didapat dari BPS dan instansi terkait 

lainnya. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data atau segala informasi yang pengumpulannya dilakukan oleh pihak 

lain dalam hal ini adalah BPS dan berbagai sumber lain yang menunjang. 

3. Definisi Operasional Variabel 
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a. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menggambarkan 

kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu 

waktu tertentu atas seluruh sektor ekonomi (berbagai aktivitas 

produksi) dinyatakan dalam rupiah. Dalam hal ini digunakan PDRB 

atas dasar harga konstan untuk mengeluarkan faktor inflasi dari 

perhitungan. PDRB yang digunakan pada penelitian kali ini adalah 

PDRB sektor industri pengolahan Propinsi Jawa Tengah dan PDRB 

sektor industri pengolahan dari masing-masing daerah di Jawa Tengah. 

b. Pertumbuhan daya saing sektor industri daerah adalah salah satu 

komponen pertumbuhan yang dihasilkan dari analisis shift share 

dengan metode klasik yang menunjukkan seberapa jauh daya saing 

industri daerah dibandingkan perekonomian di atasnya dinyatakan 

dalam rupiah. 

c. Pajak  daerah merupakan pajak daerah total yang merupakan pungutan 

wajib pemerintah daerah terhadap para wajib pajak daerah pada tahun 

tertentu dalam hal ini adalah penerimaan pajak daerah di masing-

masing daerah di Jawa Tengah dinyatakan dalam rupiah. 

d. Jumlah siswa SMU adalah orang yang sedang menempuh pendidikan 

SMU baik negeri maupun swasta pada suatu wilayah dalam hal ini 

masing-masing daerah di Jawa Tengah pada tahun tertentu. 

e. PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu 

wilayah yang dihitung dengan cara membagi nilai PDRB yang telah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 66 

dicapai oleh suatu wilayah pada tahun tertentu dengan jumlah 

penduduk pada tahun tertentu di wilayah yang bersangkutan. 

 

 

4. Metode Analisis  

a. Analisis Shift Share Untuk Mengetahui Komponen Pertumbuhan 

Ekonomi Sektor Industri.  

Analisis shift share merupakan teknik yang sangat 

bermanfaat untuk mengetahui perkembangan perekonomian daerah 

(lokal) dibandingkan dengan sistem perekonomian di atasnya ditinjau 

dari sisi pertumbuhan. Metode analisis ini bertitik awal pada 

munculnya asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: 

1. Komponen Pertumbuhan Nasional (National Growth Component) 

yang biasa disingkat dengan gij. Komponen ini merupakan 

perubahan produksi atau kesempatan kerja di suatu wilayah yang 

disebabkan oleh adanya perubahan produksi atau kesempatan kerja 

pada perekonomian di atasnya. Hal ini bisa disebabkan karena 

adanya perubahan kebijakan ekonomi nasional. 

2. Komponen pertumbuhan proposional / sektoral (Propotional or 

Industrial Mix Growth) yang biasa disingkat dengan mij. 

Komponen ini mengukur proposional / perubahan relatif daerah 

dibandingkan dengan perekonomian di atasnya. Hal ini bisa 

muncul karena adanya perbedaan  permintaan output akhir, 
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ketersediaan bahan baku dan lain-lain. Jika hasilnya positif (mij > 

0) berarti sektor i di daerah j tumbuh lebih cepat ketimbang 

perekonomian di atasnya, demikian sebaliknya. 

3. Komponen pertumbuhan daya saing (Competitive effect 

component) yang biasa disingkat dengan cij. Komponen ini 

digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing industri 

daerah dibandingkan perekonomian  di atasnya. Jika bernilai 

positif (cij > 0) maka industri di wilayah tersebut lebih tinggi daya 

saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang 

dijadikan acuan, demikian sebaliknya. 

Ketiga komponen di atas merupakan komponen pertumbuhan 

klasik dan jumlah ketiganya (dij) merupakan perubahan aktual dari 

total produksi / kesempatan kerja dalam suatu wilayah selama kurun 

waktu tertentu. 

Ketiga komponen pertumbuhan klasik di atas secara 

matematis dinyatakan sebagai berikut: 

dij = gij + mij + cij 

 gij = Eij  rn 

mij = Eij (rin – rn) 

Cij = Eij (rij - rin), dimana 

dij =  pertumbuhan ekonomi sektor i di wilayah j 

gij = komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j 

mij = komponen pertumbuhan proposional sektor i di wilayah j 
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Cij = komponen pertumbuhan daya saing sektor i di wilayah j 

rn = tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah acuan 

 = 
0

0

En

EnEn1 −
 

rin = tingkat pertumbuhan sektor i di wilayah acuan 

 = 
0

0

Ein

EinEin1 −
 

rij = tingkat pertumbuhan sektor i di wilaya j 

 = Eij

EijEij1 −

 

En1 = PDRB wilayah acuan pada tahun akhir 

En0 = PDRB wilayah acuan pada tahun awal 

Ein1= PDRB sektor i wilayah acuan pada tahun akhir 

Ein0= PDRB sektor i wilayah acuan pada tahun awal 

Eij1= PDRB sektor i wilayah j pada tahun akhir 

Eij = PRDB sektor i wilayah j pada tahun awal 

Perbedaan antara perubahan aktual dalam produksi / 

kesempatan kerja (dij) dan komponen pertumbuhan (gij) dinamakan 

net shift / pergeseran bersih sektor i di wilayah j (Pbij). Pbij juga 

merupakan penjumlahan dari komponen pertumbuhan proposional dan 

komponen pertumbuhan daya saing. Secara matematis dinyatakan 

sebagai berikut: 

Pbij = dij – gij, atau 

Pbij = mij + cij 
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Analisis shift share klasik terus mengalami perkembangan 

dan perbaikan. Salah satunya adalah analisis shift share Esteban – 

Marquillas yang menyusun kembali persamaan shift share klasik untuk 

memecahkan masalah efek saling keterkaitan. Pada analisis shift share 

Esteban-Marquillas dilakukan definisi kembali komponen 

pertumbuhan daya saing dan membentuk komponen baru yaitu efek 

alokasi (Olsen dan Hezrog, 1977) 

Perbaikan persamaan shift share didasarkan pada 

pembentukan elemen baru E’ij yang dinamakan Homothetic 

Employment sektor i di wilayah j. E’ij ini merupakan Eij yang akan 

dicapai ketika produksi / kesempatan kerja sektor i wilayah j sama 

dengan struktur wilayah acuan sama dengan 1. Secara matematis dapat 

dijelaskan: 

1=
En / Ein

Ej / Eij
 

E’ij = Ej 








En

Ein
 dimana Ej merupakan PDRB wilayah j 

dengan mensubtitusikan E’ij pada komponen pertumbuhan daya saing 

daerah didapatkan: 

C’ij= E’ij (r ij - rn), dimana C’ij menunjukkan komponen pertumbuhan 

daya saing baru dengan metode Esteban Marquillas dan E’ij 

menunjukkan komponen Employment Homothetic. Komponen baru 

dalam analisis Esteban Marquillas adalah adanya efek alokasi sebagai 

berikut: 
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Aij = (Eij - E’ij) (rij – rin) 

(Eij - E’ij) menunjukkan adanya spesialisasi sektor i wilayah j dan 

sektor i wilayah j dan (rij – rin) menunjukkan keunggulan kompetitif 

sektor i wilayah j. Dengan begitu ada beberapa kemungkinan efek 

alokasi pada suatu wilayah. 

Tabel 1.5 Kemungkinan Efek Alokasi 

Komponen Efek Alokasi 
Kode Definisi 

Efek 
Alokasi  Spesialisasi 

Keunggulan 
Kompetitif 

1 Competitive 
disadvantage, 
splesialized 

- + - 

2 Competitive 
disadvantage,  
not splesialized 

+ - - 

3 Competitive 
advantage,  
not splesialized 

- - + 

4 Competitive 
advantage, 
splesialized 

+ + + 

Sumber : Olsen and Herzog, 1977  

b.  Setelah didapatkan hasil dari pengujian pertama, maka dilakukan 

pengujian untuk membuktikan hipotesis kedua dengan menggunakan 

variabel pertumbuhan daya saing sektor industri daerah dari pengujian 

pertama sebagai variabel dependent dan variabel besarnya pajak 

daerah, jumlah siswa SMU, dan PDRB per kapita sebagai variabel 

independent. Variabel independen yang digunakan merupakan data 

tahun awal penelitian (1993) dikarenakan suatu kebijakan yang 

diambil biasanya didasarkan pada (mempertimbangkan) kebijakan 

pada tahun sebelumnya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 71 

Pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

linear berganda dengan data cross section. Model yang digunakan 

adalah: 

Cij   = a + b1Tax + b2Dik + b3 Pkap + ui , dimana : 

Cij   = Pertumbuhan daya saing sektor industri daerah (juta rupiah) 

Tax  = Pajak daerah (ribu rupiah) 

Dik   = Jumlah siswa SMU (orang) 

Pkap = PDRB per kapita (juta rupiah) 

a   = konstanta 

b1,b2,b3 = koefisien regresi 

ui = variabel gangguan 

Sebelum melakukan uji regresi terlebih dahulu dilakukan uji statistik 

dan uji ekonometrik 

1). Uji statistik 

a). Uji t (uji parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-

masing koefisien regresi 

Hipotesis : Ho : α1 = 0 

      H1 : α1 ≠ 0 

T tabel : t α/2;N – K; α adalah derajat signifikansi , N adalah jumlah 

sampel/observasi, dan K adalah banyaknya parameter 

)( i

i

bse

b
thitung =  
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Jika –t tabel < t hitung > + t tabel, maka H0 diterima dan menolak 

H1. hal ini berarti secara signifikan variabel independent tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependent pada tingkat α. Hal yang 

sama dapat ditentukan ketika hasil pengolahan memperlihatkan 

nilai prob > α 

Dan sebaliknya ketika t hitung < - t tabel atau t hitung > + t tabel 

berarti bahwa variabel independent secara statistik berpengaaruh 

terhadap variabel dependent pada tingkat α atau prob < α. 

b). Uji F (analisis Varian) 

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi secara bersama-sama 

atas semua koefisien regresi. 

Hipotesis : Ho : α1 = α2 = 0 

      H1 : α1 ≠ α2 ≠0 

F tabel : α ; N – K: K – 1 

KNR

kR
Fhitung

−−
−=

)1(

)1(
2

2

 

Jika F hitung > F tabel berarti Ho ditolak dan menerima H1 berarti 

dapat disimpulkan bahwa semua variabel independent secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent pada taraf 

α hal serupa dapat diketahui jika nilai prob (F stat) < α 

Sebaliknya ketika F hitung < F tabel maka dapat dikatakan bahwa 

variabel independent tidak signifikan berpengaruh terhadap 

variabel dependent pada taraf α atau Prob(F stat) > α 
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c). Koefisien determinasi (R2) 

R2 menyatakan berapa besar proporsi variasi variabel dependent 

dapat dijelaskan oleh variabel independent. 

2). Uji ekonometrik (asumsi klasik) 

a). Uji Autokorelasi  

Digunakan untuk mengetahui apakah diantara variabel pengganggu 

yang saling berurutan terjadi masalah autokorelasi atau tidak Untuk 

menguji ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan uji Durbin-

Watson sebagai berikut (Gujarati, 1993:217): 

 

 

 

 

   0            dl            dv     2   4-dv       4-dl           4 

gambar 1.2 Statistik d Durbin-Watson  

b). Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana satu atau lebih variabel 

bebas merupakan persaman linear dari variabel bebas lainnya 

(Gujarati, 1993:157). Adanya multikolinearitas menyebabkan 

standard error semakin membesar dengan meningkatnya tingkat 

korelasi antar variabel. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas 

adalah dengan metode Klein yaitu dengan mengetahui masing-
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masing koefisien korelasi (r) dari matrik korelasi antar variabel 

bebas kemudian membandingkan nilai dari r2 dengan nilai R2 

Jika nilai r2 < R2 maka dalam model tersebut tidak terdapat masalah 

multikolinearitas dan sebaliknya ketika r2 >R2 maka model tersebut 

mengandung masalah multikolinearitas.  

c). Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah kesalahan pengganggu 

mempunyai varian yang sama atau tidak. Masalah 

heteroskedastisitas menyebabkan penaksir OLS tidak efisien baik 

dalam sampel kecil maupun sampel besar tapi masih tetap tidak 

bias dan konsisten. 

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas  

adalah dengan cara uji glejser yaitu meregresi nilai mutlak residual 

dengan masing-masing variabel independen. Jika hasil uji t 

signifikan maka terjadi masalah heteroskedastisitas dan sebaliknya 

ketika uji t tidak signifikan maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

dalam model tersebut. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Studi Pustaka  

1. Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pengertian pembangunan ekonomi selama tiga dasawarsa yang lalu 

adalah kemampuan ekonomi suatu negara dimana keadaan ekonomi mula-mula 

relatif statis selama jangka waktu yang lama untuk meningkatkan dan 

mempertahankan suatu pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) antara 5-

7% atau lebih pertahun (Lincolin Arsyad, 1999:5).  

Seiring dengan perkembangan, pengertian pembangunan ekonomi 

mengalami perubahan dikarenakan ketika pembangunan ekonomi hanya 

berorientasi pada PDB saja tidak mampu memecahkan masalah  pembangunan 

secara mendasar. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar 

masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan PDB 

pertahun telah tercapai. Oleh karena itu Todaro mengatakan bahwa 

keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok yaitu:  
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a. Meningkatkan persediaan dan berkembangnya kemampuan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic need)  

b. Meningkatkan rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia 

dengan cara mengangkat taraf hidup, termasuk penyediaan lapangan kerja 

yang memadai, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar 

terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi. 

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from 

servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. 

Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan sangat luas tidak 

hanya sekedar mengenai kenaikan PDB. Pembangunan ekonomi bisa diartikan 

sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan 

kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan 

di atas, maka pembanguna ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu 

proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan ril perkapita penduduk suatu 

negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. 

Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai 

pengertian : 

a. Suatu proses yang berarti perubahan yang  terjadi terus-menerus. 

b. Usaha untuk meninngkatkan pendapatan perkapita 

c. Kenaikan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. 

d. Adanya perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang baik aspek 

perbaikan di bidang organisasi (institusi) maupun perbaikan di bidang 

regulasi (Lincolin Arsyad, 1999:5).  
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Dalam jangka waktu tertentu, pada saat PDB dihitung , selain terjadi 

pertumbuhan ekonomi masyarakat juga terjadi pertambahan jumlah penduduk. 

Hal ini menyebabkan pertumbuhan hasil kegiatan ekonomi tersebut harus 

digunakan untuk mempertinggi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika 

tingkat pertumbuhan PDB sama dengan atau lebih rendah dari tingkat 

pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita akan tetap sama atau 

bahkan menurun dan ini berarti bahwa pertumbuhan PDB tidak memperbaiki 

tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

Dikarenakan hal tersebut di atas maka timbul perbedaan pengertian 

antara pembangunan ekonomi (economic development) dengan pertumbuhan 

ekonomi (economic growth). Istilah pembangunan ekonomi sering diartikan 

sebagai adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat (tingkat 

pertumbuhan PDB pada satu tahun dikurangi dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk) dan adanya perkembangan PDB yang dibarengi oleh perombakan 

dan modernisasi struktur ekonomi/ transformasi struktural. Sedangkan 

pertumbuhan ekonomi sering diartikan sebagai kenaikan PDB tanpa 

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat 

pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan stuktur ekonomi terjadi atau 

tidak (Lincolin Arsyad, 1999:7).   

Profesor Simon Kuznets telah menentukan bahwa pertumbuhan 

ekonomi suatu negara sebagai kemampuan dalam jangka panjang untuk 

mensuplai berbagai benda ekonomi yang terus meningkat kepada rakyatnya, 

pertumbuhan kemampuan ini atas dasar kemajuan teknologi, institusional, dan 
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penyesuaian ideologi yang diperlukan. Dalam analisanya yang lengkap 

profesor Kuznets telah memisahkan bentuk karakteristik yang dimanifestasikan 

dalam proses pertumbuhan dari hampir semua negara yang sekarang ini sudah 

maju (Todaro, 1978:149). 

 Bentuk karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tingginya tingkat perkembangan output/luaran perkapita dalam populasi 

b. Tingginya tingkat penambahan jumlah faktor produktifitas, terutama 

produktifitas tenaga kerja. 

c. Tingginya tingkat transformasi struktural ekonomi 

d. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi 

e. Luasnya jangkauan yang dicapai oleh perekonomian nasional 

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang 

menyebabkan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat, yaitu 

perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan 

struktur kegiatan ekonominya (Sadono Sukirno, 1976:103) 

Pada intinya pembangunan harus menampilkan perubahan yang 

menyeluruh yang meliputi usaha penyelarasan keseluruhan sistem sosial 

terhadap kebutuhan dasar dan keinginan-keinginan yang berbeda bagi setiap 

individu dan kelompok sosial dalam sistem tersebut, berpindah dari suatu 

kondisi kehidupan yang dianggap tidak menyenangkan kepada suatu kondisi 

kehidupan yang dianggap lebih baik secara material maupun spiritual. 

Selanjutnya pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai kenaikan dalam 

pendapatan per kapita, karena kenaikan itu merupakan penerimaan dan 
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timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju 

pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat 

pertumbuhan PDB. 

2.  Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. 

Dari aspek ekonomi daerah mempunyai pengertian yaitu: 

a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan 

di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. 

Daerah dalam pengerian seperti ini disebut daerah homogen. 

b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu 

atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut 

daerah nodal. 

c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu 

administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, dan sebagainya. 

Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah daerah perencanaan atau 

daerah administrasi (Lincolin Arsyad, 1999:107). 

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi regional merupakan 

pelaksanaan dari pembangunan nasional pada wilayah tertentu yang 

disesuaikan dengan kemampuan fisik, sosial ekonomi regional tersebut serta 

tunduk pada peraturan tertentu. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang ada 

dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor 
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swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. 

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan (endogeneus development) dengan 

menggunakan potensi sumberdayamanusia, kelembagaan, dan sumberdaya 

fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan 

inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan 

untuk menciptakan kesempatan kerja batu dan merangsang peningkatan 

kegiatan ekonomi (Lincolin Arsyad, 1999:108).  

Secara teoritis wilayah daerah berbeda dengan wilayah nasional. 

Perbedaan yang jelas adalah wilayah daerah lebih terbuka dibandingkan 

wilayah nasional sehingga sumber-sumber daya lebih mudah bergerak antar 

daerah daripada antar negara dan tidak adanya tidak adanya berbagai rintangan 

masuk seperti tarif, kuota, dan lain-lain. Namun di sisi lain pengambilan 

keputusan regional tidak memiliki alat-alat yang lengkap seperti yang dimiliki 

oleh pengambil kebijakan tingkat nasional. 

Pada pembangun ekonomi regional memberikan tekanan pada unsur 

region, maka faktor-faktor yang menjadi perhatian juga berbeda dengan apa 

yang menjadi perhatian pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada teori 

pertumbuhan ekonomi nasional faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah 

modal, lapangan pekerjaan, dan kemajuan teknologi. Pada pertumbuhan 

ekonomi regional faktor-faktor yang mendapat perhatian utama adalah 
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keuntungan lokasi, aglomerasi, dan arus lalu lintas modal antar wilayah. 

Karena perbedaan faktor-faktor tersebut maka analisa pertumbuhan ekonomi 

regional berbeda dengan teori-teori dalam menganalisa pertumbuhan ekonomi 

nasional. 

Teori-teori yang dapat digunakan dalam menganalisa pertumbuhan 

ekonomi regional diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Teori Lokasi 

Terdapat tiga kelompok dalam pemaparan tentang teori lokasi. Teori 

lokasi sangat berkaitan dengan pengembangan kawasan industri. Kelompok 

pertama sering dinamakan sebagai pembela-pembela prinsip Least Cost 

Theory yang menekankan analisa pada aspek produksi dimana penentuan 

lokasi disesuaikan dengan biaya produksi yang termurah dan mengabaikan 

unsur pasar dan permintaan. Kelompok kedua dinamakan Market Area 

Theory  dimana faktor permintaan lebih penting artinya dalam pemilihan 

lokasi. Kelompok ketiga dinamakan Bid Rent Theory  dimana pemilihan 

lokasi perusahaan industri lebih banyak ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan untuk menyewa tanah (Hendra Esmara dalam Arif 

Ardiansyah,2002) 

Teori lokasi ini pada intinya mengemukakan tentang pemilihan lokasi 

yang dapat meminimumkan biaya. Lokasi optimum dari suatu perusahaan 

industri pada umumnya terletak di mana permintaan (pasar) terkonsentrasi 

pada sumber bahan baku (Lincolin Arsyad, 1999:116)  

b. Teori Basis Ekonomi 
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Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan 

permintaan barang dan jasa dari luar daerah.  

  Teori ini didasari dari sudut teori lokasi, yaitu bahwa pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah akan banyak ditentukan oleh jenis keuntungan lokasi 

yang selanjutnya dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan 

ekspor. 

Model basis ekonomi menyederhanakan perekonomian menjadi dua 

sektor, yaitu sektor basis dan sektor bukan basis. Kegiatan sektor basis 

adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar wilayah tersebut. 

Sektor non basis adalah kegiatan sektor yang menyediakan barang atau jasa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berda dalam batas perekonomian 

wilayah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999:116)  

c. Teori Tempat Sentral 

Teori tempat sentral menganggap bahwa ada semacam hierarki 

tempat. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih 

kecil yang menyediakan sumberdaya. Tempat sentral tersebut merupakan 

suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang 

mendukungnya. Teori tempat sentral ini bisa diterapkan pada pembangunan 

ekonomi daerah, baik di perkotaan maupun pedesaan (Lincolin Arsyad, 

1999:117) 

d. Teori Ekonomi Neo Klasik 
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Peranan teori neo klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis 

pembangunan daerah karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang 

signifikan. Tori ini memberi dua konsep pokok dalam pembangunan 

ekonomi daerah, yaitu keseimbangan dan mobilitas faktor produksi. Sistem 

perekonomian dianggap akan mencapai keseimbangan alamiah jika modal 

bisa mengalir tanpa batas. Oleh karena itu modal akan mengalir dari daerah 

yang berupah tinggi ke daerah yang berupah rendah (Lincolin Arsyad, 

1999:115). 

e. Teori Kausasi Kumulatif 

Kondisi daerah-daerah di sekitar kota yang semakin buruk 

menunjukkan konsep dasar dari teori kausasi komulatif ini. Kekuatan-

kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar daerah-daerah 

tersebut. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif 

dibanding daerah lainnya (Lincolin Arsyad, 1999:117) 

f. Model Daya Tarik 

 Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang 

paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang 

mendasarinya adalah suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya 

terhadap industrialisasi melalui pemberian subsidi dan insentif (Lincolin 

Arsyad, 1999:118) 

3. Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi 

a. Perhitungan Pendapatan Nasional 
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Pendapatan nasional dalam arti luas dapat menunjuk kepada 

Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Nasional Bruto (PNB), Produk 

Nasional Neto (PNN), atau pada Pendapatan Nasional (PN). 

Perhitungan pendapatan nasional di Indonesia dimulai dengan 

PDB yang dapat dihitung dan diukur melalui tiga pendekatan yaitu 

pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan 

pengeluaran. 

Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (semua sektor 

lapangan usaha) di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. 

Menurut pendekatan pendapatan PDB adalah jumlah balas jasa 

yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses 

produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun meliputi 

gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. 

Adapun menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah 

seluruh komponen permintaan akhir oleh seluruh pelaku ekonomi yang 

meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap 

domestik bruto dan perubahan stok oleh para pengusaha, pengeluaran 

konsumsi pemerintah, serta ekspor neto dalam waktu satu tahun. 

Dari berbagai ukuran pendapatan nasional dapat diketahui dan 

diukur pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi 

riil, terlebih dahulu harus dihilangkan pengaruh perubahan harga yang 

melekat pada angka-angka agregat menurut harga berlaku  sehingga 
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terbentuk angka agregat ekonomi menurut harga konstan tahun tertentu. 

Tiga metode yang biasa digunakan untuk mengubah angka menurut 

harga berlaku menjadi angka konstan adalh metode revaluasi yaitu 

menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun 

tertentu yang dijadikan tahin dasar, metode ekstrapolasi dilakukan 

dengan cara memperbarui nilai tahun dasar sesuai dengan indeks 

produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya, dan 

metode deflasi dilakukan dengan cara membagi nilai masing-masing 

tahun dengan harga relatif yang sesuai (Dumairy, 1997:37).  

b. PDB Sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Pembangunan 

Semua negara di dunia telah sepakat bahwa untuk mengukur 

kesejahteraan ekonomi suatu bangsa indikator yang digunakan adalah 

nilai PDB/kapita. Semakin tinggi nilai PDB/kapita dapat dikatakan 

bahwa semakin makmur negara yang bersangkutan. Lebih tepat lagi bila 

indikator yang digunakan sebagai sebagai indikator kemakmuran 

masyarakat adalah Produk Nasional Neto yang setelah penyusutan 

barang-barang kapital buatan manusia diperhitungkan (Irawan dan M. 

Suparmoko, 1996:304). 

Meskipun hampir semua sepakat bahwa PDB merupakan salah 

satu indikator kesejahteraan, namun banyak sekali keterbatasan dalam 

perhitungan pendapatan nasional tersebut. Beberapa alasan keterbatasan 

tersebut adalah tidak dimasukkannya beberapa kegiatan produksi dalam 

perhitungan  seperti kegiatan ibu rumah tangga dan kegiatan 
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perekonomian bawah tanah, perhitungan PDB telah mengabaikan aspek 

depresiasi yang terjadi pada barang kapital, PDB tidak mencerminkan 

seluruh biaya yang terjadi (tidak menghiraukan eksternalitas), PDB 

belum mencerminkan pemerataan pendapatan.  

c. Keterbelakangan dan Pembangunan 

Masalah penting dalam pembangunan di banyak negara 

berkembang adalah keterbelakangan yang menyangkut tentang tingkat 

penghasilan yang rendah, rendahnya kesadaran akan harga diri dan 

terbatasnya kebebasan untuk memilih. Masalah keterbelakangan ini 

menjadi masalah yang sangat sulit untuk dipecahkan dikarenakan 

semuanya akan saling berkaitan seperti lingkaran setan dalam operasinya. 

Sebagai ilustrasi adalah pendapatan yang rendah mengakibatkan 

rendahnya tabungan yang berarti rendahnya investasi, terbatasnya 

permintaan tenaga kerja, tingginya pengangguran, rendahnya 

produktifitas dan karena itu menyebabkan kembali rendahnya tingkat 

pendapatan. 

Sisi lain memperlihatkan rendahnya pendapatan menyebabkan 

rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan  dan tidak cukupnya 

manajerial dan program latihan tenaga kerja tingkat pimpinan. Akibatnya 

adalah tenaga kerja yang relatif kurang terampil, kurang terdidik 

dipaksakan untuk memproduksi dengan tingkat produktifitas yang 

rendah, yang selanjutnya menimbulkan pendapatan yang rendah. 
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Penjelasan lain yang dapat diberikan untuk memberiakan 

penjelasan bawa suatu perkembangan perekonomian sangat tergantung 

pada pendapatan yang dihasilkan dalam perekonomian itu sendiri adalah 

bahwa pendapatan yang  rendah menyebabkan rendahnya kualitas 

kesehatan para pekerja yang selanjutnya merupakan faktor utama 

jeleknya sikap pekerja terhadap pekerjaannya yang menyebabkan 

rendahnya produktifitas pekerja yang kembali mengokohkan bahwa hal 

ini menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan (Todaro,1978:130).   

4. Konsep Daya Saing  

Michael Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang 

dapat diterapkan pada level nasional tak lain adalah produktifitas yang 

didefinisikan sebagai nilai output yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. 

Bank dunia menyatakan hal yang relatif sama dimana daya saiang mengacu 

pada besaran serta laju perubahan nilai tambah perunit input yang dicapai oleh 

perusahaan. 

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin 

menerbitkan “Global Competitivness Report”  mendefinisikan daya saing 

nasional secara lebih luas  yaitu sebagai kemampuan perekonomian nasional 

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan. Fokusnya kemudian 

adalah pada kebijakan yang tepat, institusi yang sesuai, serta karakteristik 

ekonomi lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dan berkelanjutan. 
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Institute of Management Development (IMD) mendefinisikan daya 

saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai 

tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola 

aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta 

dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model 

ekonomi dan sosial. 

Konsep daya saing daerah tidak jauh berbeda dengan konsep daya saing 

global. Menurut Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) daya 

saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan 

dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan 

domestik maupun internasional. sementara Centre of Urban and Regional 

Studies (CURDS) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan 

sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan 

pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk 

penduduknya. 

Mempertimbangkan hal-hal di atas, akhirnya daya saing daerah yang 

menjadi acuan adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai 

pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap 

terbuka pada persaingan domestik dan internasional (Piter Abdullah, dkk, 

2002:11-13). 

5. Sektor Industri  

Sektor industri dalam hal ini adalah sektor industri pengolahan dalam 

statistik industri yang dikeluarkan oleh BPS adalah suatu kegiatan mengubah 
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suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga 

menjadi barang jadi atau barang setengah jadi atau barang yang kurang 

nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat 

dengan pemakai akhir termasuk dalam kegiatan jasa-jasa industri dan 

pekerjaan perakitan.  

Sektor industri diyakini sabagai sektor yang dapat memimpin sektor-

sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk 

industrial selalu memiliki dasar tukar (term of trade) yang tinggi atau lebih 

menguntungkan dibandingkan produk-produk sektor lain.Hal ini disebabkan 

karena produk-produk sektor industri memiliki variasi yang sangat beragam 

dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya. 

Karena kelebihan yang dimiliki sektor industri tersebut  maka industrialisasi 

dianggap sebagai obat mujarab untuk mengatasi masalah pembangunan 

ekonomi di negara-negara berkembang. 

a. Argumentasi Industrialisasi 

 Dalam implementasinya ada empat argumentasi yang melandasi 

suatu kebijaksanaan industrialisasi.Teori-teori yang dimaksud adalah: 

1). Keunggulan komparatif 

2). Keterkaitan industrial 

3). Penciptaan kesempatan kerja, dan 

4). Loncatan teknologi. 

 Negara yang menganut argumentasi keunggulan komparatif akan 

mengembangkan jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif 
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baginya. Penganut keterkaitan industrial akan mengutamakan bidang 

industri yang paling luas mengait perkembangan sektor lain. Argumentasi 

penciptaan kesempatan kerja akan mengembangkan industri padat karya 

dan industri kecil. Adapun negara penganut argumentasi loncatan 

teknologi percaya bahwa industri yang menggunakan teknologi tinggi akan 

memberikan nilai tambah yang sangat besar (Dumairy, 1997:228) 

 

 

 

b. Strategi Industrialisi 

Jika dalam implementasi kebijakan ada empat argumentasi, maka 

dalam hal strategi industrialisasi dikenal dua macam pola, yaitu substitusi 

impor dan promosi ekspor.  

Pada pola substitusi impor dikenal istilah “orientasi ke dalam” atau 

Inward Looking Strategy yaitu mengutamakan pengembangan jenis-jenis 

industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk sejenis. 

Sedangkan strategi promosi ekspor yang dijuluki juga sebagai outward 

looking strategy akan mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri 

yang menghasilkan produk-produk untuk diekspor (Dumairy, 1997:229).  

c. Klasifikasi Industri 

Industri dapat digolongkan berdasarkan  beberapa sudut tinjauan 

atau pendekatan. Di Indonesia digolongkan antara lain berdasarkan 

kelompok komoditas, berdasarkan skala usaha, dan berdasarkan hubungan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 91 

arus produk. Penggolongan yang paling universal ialah berdasarkan “baku 

internasional klasifikasi industri” (International Standard of Industrial 

Clasification, ISIC). Penggolongan menurut ISIC didasarkan atas 

pendekatan komoditas yang secara garis besar akan dijelaskan oleh tabel di 

bawah ini. 

 

 

 

 

Tabel 2.1 Penggolongan Industri Menurut ISIC Dua Digit 

Kode Kelompok Industri 

31 

32 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

38 

39 

Industri makanan, minuman, dan tembakau 

Industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit 

Industri kayu dan barang-barang dari kayu, termasuk perabot 

rumah tangga 

Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan, dan 

penerbitan 

Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, minyak 

bumi, batu bara, karet, dan plastik 

Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan 

batu bara 

Industri logam dasar 

Industri barang dari logam, mesin, dan peralatannya 

Industri pengolahan lainnya 

Sumber: Dumairy 1997 
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Untuk keperluan perencanaan anggaran negara dan analisis 

pembangunan, pemerintah membagi sektor industri pengolahan menjadi 

tiga subsektor yaitu: 

1). Subsektor industri pengolahan non migas 

2). Subsektor pengilangan minyak bumi, dan 

3). Subsektor pengolahan gas alam cair 

Untuk keperluan pengembangan sektor industri sendiri 

(industrialisasi), serta berkaitan dengan administrasi Departemen 

Perindustrian dan Perdagangan, industri di Indonesia digolongkan 

berdasarkan hubungan arus produknya menjadi: 

 

1). Industri hulu, yang terdiri atas: 

a). Industri kimia dasar 

b). Industri mesin, logam dasar, dan elektronika 

2). Industri hilir, yang terdiri atas: 

a). Aneka industri 

b). Industri kecil 

Penggolongan industri dengan pendekatan besar kecilnya skala 

usaha dilakukan oleh beberapa lembaga, dengan kriteria yang berbeda. 

Biro Pusat Statistik membedakan skala industri menjadi 4 lapisan 

berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha, yaitu: 

1). Industri besar mempunyai pekerja 100 orang atau lebih 

2). Industri sedang mempunyai pekerja 22-99 orang 
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3). Industri kecil mempunyai pekerja 5-19 orang 

4). Industri/kerajinan rumah tangga mempunyai pekerja < 5 orang  

Bank Indonesia untuk keperluan kalangan perbankan menetapkan 

batasan tersendiri mengenai besar kecilnya skala usaha suatu 

perusahaan/industri. Dasar kriteria yang digunakan oleh Bank Indonesia 

adalah besar kecilnya kekayaan/aset yang dimiliki. Klasifikasinya 

berdasarkan penetapan pada tahun 1990 adalah: 

Perusahaan besar yaitu perusahaan yang memiliki aset (tidak termasuk 

nilai tanah dan bangunan) lebih dari atau sama dengan 600 juta 

Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang memiliki aset (tidak termasuk 

nilai tanah dan bangunan) kurang dari 600 juta (Dumairy, 1997:227-230) 

6. Berbagai Teori Tentang Pajak  

a. Sumber Penerimaan Negara 

Sudah merupakan hal yang wajar bila setiap negara berkewajiban 

untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk 

memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan memberikan pelayanan 

kepada rakyatnya, mempertahankan hukum, dan memelihara ketertiban 

dan keamaann negara. Untuk menunjang hal tersebut di atas negara 

memerlukan tunjangan dana yang besar. Untuk mendapatkan dana, 

pemerintah dapat melakukan berbagai usaha untuk mengisi berbagai pos 

pendapatannya. 

Sumber-sumber pendapatan pemerintah tersebut antara lain: 

penghasilan dari BUMN, penghasilan dari barang-barang milik pemerintah 
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berupa kekayaan alam yang dapat diusahakan untuk menghasilkan 

pendapatan bagi pemerintah, pendapatan dari denda dan sitaan barang 

dikarenakan suatu pelanggaran atau sebab lain, hibah atau sumbangan dari 

negara/organisasi internasional lainnya, dan juga penerimaan dari berbagai 

macam pajak, retribusi, atau berbagai pungutan lainnya. 

Dari berbagai sumber penerimaan tersebut, pajak merupakan 

sumber yang paling dominan. Salah satu bukti dapat dilihat dari angka-

angka yang terdapat pada Realisasi Pendapatan Asli Daerah pajak 

merupakan sumber utama dari PAD (rata-rata 80% dari PAD dari pajak). 

 

 

b. Definisi/Pengertian Umum Pajak 

Berbagai definisi pajak telah dipaparkan oleh para pakar, diantaranya: 

1). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kas 

kepada negara berdasarrkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapatkan kontraprestasi, yang langsung dapat 

ditunjukkan  dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

2). Definisi Mr. Dr. N. J. Feldman, dalam bukunya De overheidsmiddelen 

van Indonesia, Leiden, 1949, pajak adalah prestasi yang dipaksakan 

sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma 

yang ditetapkannya secar umum), tanpa adanya kontraprestasi dan 

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran 

umum. 
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3). Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang 

berjudul “Pajak Berdasrkan Asas Gotong Royong”, Universitas 

Padjadjaran, Bandung. 1964, pajak adalah iuran wajib, berupa uang 

atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Erly Suwandi, 2000: 

37-39).  

 Dari berbagai definisi di atas, ada beberapa ciri pajak yang selalu melekat, 

yaitu; 

 

 

1). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah. 

2). Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan 

pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. 

3). Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. 

4). Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

5). Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

6). Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari 

pemerintah. 
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7). Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.   

c. Fungsi Pajak 

1). Fungsi budgetair/Financial, yaitu memasukkan uang sebanyak-

banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran negara. 

2). Fungsi regulerend/fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat 

untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi , sosial, politik, 

atau berbagai tujuan lain yang sudah ditentukan. 

d. Pengaruh Pajak Terhadap Perekonomian 

Menurut sudut pandang ilmu ekonomi, sistem perpajakan yang 

terbaik adalah sistem perpajakan yang mempunyai pengaruh ekonomi 

yang paling baik atau setidaknya memberikan pengaruh buruk yang 

minimal. Pengaruh pajak terhadap perekonomian dapat dibedakan 

menjadi: 

1). Pengaruh pajak terhadap produksi 

Pengaruh pajak terhadap produksi dibagi lagi berdasarkan 

pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi 

produksi. Pengaruh terhadap produksi secara keseluruhan berlangsung 

melalui pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. 

Sedangkan pengaruh pajak terhadap komposisi produksi berlangsung 

karena pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan 

faktor produksi, dimana penggunaan yang seharusnya dapat 
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menghasilkan produksi maksimum menuju ke arah penggunaan yang 

menghasilkan produksi yang lebih sedikit.  

2). Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan 

Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan yang dimaksudkan 

adalah bahwa pajak diharapkan dapat mengurangi ketidakmerataan 

penghasilan. 

3). Pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja. 

Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan prosentase yang 

semakin tinggi sesuai dengan tingginya kapasitas kena pajak. Jika 

pajak progresif ini dikenakan pada pendapatan kerja maka tenaga kerja 

tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja, sebab semakin 

giat ia bekerja yang berarti penghasilannya bertambah, maka sebagian 

besar dari penghasilan tersebut akan dipungut pajak oleh pemerintah. 

Jadi pajak progresif ini akan mengurangi insentif kerja. 

Sedangkan pajak regresif merupakan pajak dimana dengan 

bertambahnya kapasitas kena pajak, maka prosentase pajak yang harus 

dibayarkan, akan semakin kecil, sehingga pajak regresif ini akan 

menambah insentif kerja (M. Suparmoko, 1996:215)  

e. Pajak Daerah 

Definisi pajak daerah pada dasarnya sama dengan definisi pajak 

secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak 
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adalh iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

pembangunan daerah. 

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan 

lainnya. 

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

dikenakan pajak daerah, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, 

termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 

Jenis pajak daerah dan besarnya tarif paling tinggi yang ditentukan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2.  Jenis Pajak dan besarnya Tarif Paling Tinggi Yang ditentukan. 

Jenis Pajak Tarif 

1. Pajak Propinsi yang terdiri dari: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 

Air. 

 

5% 

10% 
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b. Bea Balik Nama Kendaran Bermotor dan Kendaraan 

di Atas Air. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan. 

2. Pajak Kabupaten/Kota 

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Restoran 

c. Pajak hiburan 

d. Pajak Rekalame 

e. Pajak Penerangan Jalan 

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

g. Pajak Parkir 

 

5% 

20% 

 

 

10% 

10% 

35% 

25% 

10% 

20% 

20% 

Sumber: Undang-Undang No 34 Tahun 2000 

Selain berbagai jenis pajak di atas, dengan Peraturan Daerah dapat 

ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota lainnya yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

1). Bersifat pajak dan bukan retribusi 

2). Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta 

hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang 

ebrsangkutan 

3). Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum 

4). Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/ atau objek 

pajak Pusat. 

5). Potensinya memadai 
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6). Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif 

7). Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat 

8). Menajaga kelestarian lingkungan. 

Dari berbagai hal yang telah dijelaskan di atas, penarikan pajak yang 

terlalu agresif selalu mengundang bahaya menurunnya disposable income atau 

daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan permintaan masyarakat akan produk 

barang dan jasa akan menurun yang selanjutnya akan diantisipasi oleh dunia usaha 

dengan mengurangi supply, melemahnya tingkat investasi, mengendurnya daya 

serap tenaga kerja, dan akhirnya menyulitkan pertumbuhan ekonomi (Guritno 

Mangkusubroto, 1994) 

7. Pendidikan Sebagai Mutu Modal Manusia  

Sumberdaya manusia yang tersedia dalam jumlah besar di Indonesia 

menyebabkan perlunya perhatian khusus pada sumberdaya ini. Mutu sumberdaya 

manusia yang tinggi merupakan modal pembangunan itu sendiri. 

Di dalam proses produksi tenaga manusia merupakan faktor yang 

terpenting dibandingkan dengan sarana produksi lain. Hal ini disebabkan 

manusialah yang dapat menggerakkan sumberdaya lain tersebut untuk 

menghasilkan barang dan jasa (Simanjuntak, 1981). Sebagai salah satu faktor 

produksi yang menentukan kualitasnya adalah tingkat pendidikan yang dimiliki. 

Pendidikan adalah suatu usaha yang amat sering dihubungkan dengan 

investasi dalam modal manusia. Dikatakan sebagai investasi karena pada 

hakekatnya pendidikan adalah pengorbanan di masa kini untuk memperoleh 

keuntungan di masa depan, sedangkan pendidikan sendiri harus melibatkan 
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digunakannya suatu bagian waktu tertentu yang tentu saja dapat menurunkan 

kesempatan untuk menghasilkan yang lain. Dalam bahasa ekonomi, dikatakan 

bahwa pendidikan melibatkan oportunity cost tertentu untuk memperoleh sesuatu 

yang lebih tinggi di masa depan.  

Menurut departemen pendidikan dan kebudayaan (1976), pendidikan 

pada hakekatnya merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan 

kepribadian dan menungkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. 

Kemampuan suatu masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan antara lain tergantung pada taraf pendidikan masyarakatnya. Ada 

beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan 

dalam usaha pengembangan perekonomian, yaitu : 

a. Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pendidikan masyarakat dan 

mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka sehingga diharapkan dapat lebih 

bijaksana dalam bertindak atau mengambil keputusan. 

b. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan/teknik yang 

diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan 

modern  

c. Pengetahuan yang didapat dari pendidikan dapat menjadi perangsang untuk 

dalam aspek kehidupan masyarakat lainnya. menciptakan pembaharuan-

pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi, dan berbagai bidang lain. 

Mekanisme institusional yang prinsipal dalam meningkatkan 

pengetahuan dan ketrampilan masyarakat adalah melalui pendidikan formal. 
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Pendidikan formal tidak hanya berusaha memberikan pengetahuan dan 

ketrampilan tetapi juga mengajarkan nilai, cita-cita, sikap, dan aspirasi-aspirasi 

yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kepentingan pembangunan 

bangsa. 

Mutu modal manusia berkaitan dengan berapa banyak output yang 

dihasilkan perinput manusia. Pendidikan merupakan cerminan dari mutu modal 

manusia. Diharapkan dengan naiknya pendidikan formal naik pula mutu modal 

manusia, yang berarti persatu satuan input manusia akan mengasilkan output yang 

lebih tinggi (Aris Ananta dan Sri Harijah Atmaji 1985:11). 

 

B.  Penelitian Sebelumnya 

Salah satu penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu adalah Arief 

Ardiansyah (2002) yang menganilisis potensi ekonomi propinsi Jawa Tengah 

tahun 1993-1999 dengan menggunakan metode basis ekonomi serta shift share 

Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa kesimpulan diantaranya:  

1. Selama kurun waktu 1993-1999 diketahui bahwa sektor-sektor yang 

mempunyai pertumbuhan proporsional dan memberikan pengaruh positif 

terhadap perekonomian yang lebih tinggi meliputi: industri pengolahan, listrik 

air minum dan gas, pengangkutan dan komunikasi. 

2. Sektor industri pengolahan menduduki prioritas kedua untuk dikembangkan di 

Propinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat penyerapan tenaga kerjanya. 

Hasil penelitian terdahulu lainnya yang mendukung penulisan kali ini 

adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Studi 
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Kebanksentralan (PPSK-BI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas 

Padjadjaran dengan judul “Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Serta 

Pemeringkatan Daya Saing Antar Daerah Propinsi di Indonesia” yang hasilnya 

diantaranya adalah peringkat daya saing yang diperoleh oleh Propinsi Jawa 

Tengah secara nasional adalah menduduki posisi ke 4. Sementara peringkat 

pertama diduduki oleh DKI Jakarta.  

Pemeringkatan tersebut berdasarkan berbagai indikator utama yaitu: 

perekonomian daerah, sumberdaya manusia, kelembagaan, sistem keuangan, 

manajemen dan mikroekonomi, keterbukaan, infrastruktur dan sumberdaya alam, 

dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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BAB III 

 

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

A. Letak Geografi 

Jawa Tengah sebagai salah satu propinsi di Jawa letaknya diapit oleh 

dua propinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara 5°40’ 

dan 8°30’ lintang selatan dan antara 108°30’ da 1°30’ bujur timur (termasuk 

pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 263 km dan dari 

utara ke selata 26 km (tidak termasuk pulau Karimunjawa). 

Secara administratif propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 

6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2001 tecatat sebesar 

3,25 juta hektar atau sekitar 25,04% dari luas pulau jawa dan 

1,70% dari luas Indonesia. 

 

B. Kependudukan 

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2001, 

jumlah penduduk Jawa Tengah tercatat sebesr 31,06 juta jiwa atau sekitar 15% 
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dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menempatkan Jawa Tengah sebagai 

propinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak disamping 

Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 2002 penduduk Jawa Tengah 

diramalkan sebesar 32,08 juta jiwa dan jumlah penduduk perempuan lebih 

besar dibanding jumlah penduduk laki-laki. 

 

 

Tabel 3.1  Peduduk Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2001 

Kelompok umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

0-4 1395918 1280242 2676160 

5-9 1555743 1439386 2995129 

10-14 1677178 1607593 3284771 

15-19 1575711 1481819 3057530 

20-24 1215486 1267741 2483227 

25-29 1121685 1261655 2383340 

30-34 1132935 1174239 2307174 

35-39 1138708 1265176 2403884 

40-44 1093927 1062376 2156303 

45-49 882417 822125 1704542 

50-54 706949 698903 1405852 

55-59 529200 576692 1105892 

60-64 504838 632371 1137209 

65-69 350754 438044 788798 

70-74 317785 328211 645996 

75 + 246166 281845 528011 

2001 15445400 15618418 31063818 

2000 15253438 15522408 30775846 

jumlah 

1999 15245718 15515503 30761221 

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 

C. Tenaga Kerja 
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Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumberdaya manusia 

yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional menyongsong 

era globalisasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia kerja 

didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas dan dibedakan 

sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pertambahan penduduk tiap 

tahun akan berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja.  

Berdasarkan hasil Susenas angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2001 

mencapai 15,64 juta orang atau naik sebesar 3,41 persen dibanding tahun 

sebelumnya. Dengan angka ini tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk 

Jawa Tengah tercatat sebesar 61,61%. Sedangkan angka pengangguran 

terbuka di Jawa Tengah relatif kecil yaitu sebesar 3,70%. Sebanyak 70% 

angkatan kerja adalah berpendidikan tidak/belum tamat Sekolah Dasar. 

Menurut status pekerjaan utamanya sebagian besar sebagai 

buruh/karyawan, yakni 38,61%. Sedangkan yang berusaha dibantu anggota 

rumah tangga/buruh tetap/tidak tetap tercatat sebesar 26,50%, berusaha sendiri 

tanpa dibantu orang lain 14,39% dan pekerja keluarga 20,49% 

Sektor pertanian dimasuki sekitar 45% pekerja dan merupakan sektor 

yang paling banyak menerap tenaga kerja. Hal ini dapat dikarenakan sektor 

tersebut tidak memerlukan pendidikan khusus. Sektor lain yang cukup banyak 

menyerap pekerja adalah sektor perdagangan dan sektor industri masing-

masing tercatat sebesar 18,76% dan 16,24%. 

Tabel 3.2.  Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas dan Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu 

Di Jawa   Tangah Tahun 1997-2001  

Tahun Angkatan Kerja Bukan Angkatan Kerja 
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Bekerja Mencari 

kerja 

Sub 

jumlah 

Sekolah Mengurus 

rumah tangga 

Lainnya Sub jumlah 

1997 13805930 599237 14405167 4624028 3697074 1529655 9850757 

1998 14117828 831435 14949263 4419370 3710886 1494724 9624980 

1999 14566119 867226 15433345 4629708 3598704 1460624 9689036 

2000 14491222 637900 15129122 4235206 3776897 2160611 10172714 

2001 15066542 578190 15644732 4417078 3625404 1705315 9747797 

        Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS 

D. Pendidikan 

Penduduk yang bersekolah secara umum selama periode 1997/1998-

2001/2002 mengalami pengurangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

murid tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah 

pada beberapa jenjang pendidikan  yang mengalami penurunan. Pada tingkat 

pendidikan SD jumlah murid mengalami penurunan sebesar 0,56%, pada 

tingkat SLTP dan SLTA juga turun masing-masing sebesar 0,96% dan 1,96%. 

Penyediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai sangat diperlukan 

dalam menunjang pendidikan. 

E. Pendapatan Regional 

1. PDRB Jawa Tengah Menurut Sektor 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2001 yang ditunjukkan oleh 

laju pertumbuhan PDRB atas dasr harga konstan 1993 hampir tidak bergeser 

dari tahun sebelumnya yaitu 3,33% (2000=3,93%). Hal tersebut cukup 

beralasan mengingat perjalanan perekonomian relatif membaik selama tahun 

2000 sampai dengan tahun 2001. 

Pertumbuhan riil sektoral tahun 2001 mengalami fluktuasi dari tahun 

sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pertambangan dan 

penggalian sebesar 8,28%. Meskipun peranannya terhadap PDRB hanya 
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sekitar 1% sektor keuangan, persewaan dan jasa ternyata mengalami 

pertumbuhan yang paling rendah selama tahun 2001 yaitu sebesar 1,04%. 

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap 

ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 29,15% dengan laju pertumbuhan sebesar 

3,21%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang masih merupakan sektor 

dominan memberikan sumbangan berarti bagi perekonomian jawa tengah 

sebesar 23,97% dengan pertumbuhan riil sebesar 4,77%. Sektor pertanian 

tumbuh 1,69% masih mempunyai peranan yang cukup besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi karena mampu memberi andil sebesar 24,48%.  

Perkembangan pendapatan regional perkapita atas dasar harga konstan 

1993 periode 1997-2001 secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan 

perkembangan PDRB per kapita. 

Tabel 3.3  PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 

Tahun 1993 di Jawa Tengah Tahun 1997-2001 (milyar rupiah) 

Lapangan Usaha 1997 1998 1999 2000 r) 2001 x) 

Pertanian 8216.03 7940.63 8184.67 8455.97 8598.97 

Peratambangan dan galian 587.43 545.66 575.61 589.96 642.03 

Indusri pengolahan 13709.8 11707.06 12036.86 12421.4 12819.60 

Listrik, gas, dan air bersih 393.56 407.88 450.22 493.72 509.11 

Bangunan 2139.68 1452.84 1626.24 1650.47 1693.04 

Perdagangan, hotel, dan 

restoran 

9612.93 8747.30 9026.90 9632.60 10092.09 

Pengangkutan dan 

komunikasi 

1766.85 1765.26 1946.93 2053.02 2219.90 

Keuangan, persewaan, 

dan jasa perusahaan 

2283.52 1502.67 1559.30 1605.97 1622.75 

Jasa-jasa 4420.09 3995.96 3987.78 4038.53 4107.7 

PDRB 43129.8 38065.27 39394.51 40941.7 42305.18 

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah. 
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2. PDRB Menurut Kabupaten/Kota 

Gambaran mengenai peranan sektor-sektor atau posisi masing-masing 

wilayah tersaji dalam PDRB menurut Kabupaten/Kota yang dihitung oleh 

masing-masing daerah. 

Kabupaten Cilacap dengan sumber minyaknya mempunyai sumbangan 

terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh PDRB 

atas dasar harga berlaku sebesar 19,63 trilyun rupiah pada tahun 2001. 

Sementara itu untuk daerah lain yang andilnya cukup besar adalah Kota 

Semarang (15,10 trilyun rupiah), serta Kabupaten Kudus (9,37 trilyun rupiah). 

Besarnya PDRB per kapita bervariasi antara kabupaten/kota, karena 

selain dipengaruhi potensi dari wilayah tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk wilayah yang bersangkutan. Namun secara umum wilayah kota 

mempunyai PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten 

Beberapa kabupaten/kota dengan PDRB per kapita atas dasar harga 

berlaku cukup tinggi pada tahun 2001 berturut-turut adalah Kabupaten Kudus 

(13,19 juta rupiah), Kabupaten Cilacap (12,03 juta rupiah) dan kota Semarang 

(11,42 juta rupiah). 

F. Keuangan dan Harga-Harga 

1. Keuangan Daerah 

Dana Pembangunan Nasional dari Anggaran Pembangunan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke Propinsi Jawa Tengah untuk 

pembangunan 20 sektor/kegiatan tahun anggaran 2001 tercatat sebesar 497,61 

milyar rupiah, turun sekitar 57% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor 
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Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, 

Pemuda dan Olahraga mendapat anggaran yang paling tinggi yaitu sebesar 

32,23% dari total alokasi APBN. Sementara itu dengan kondisi yang sama, 

dana yang digali dari daerah pada tahun anggaran 2001 terhimpun sekitar 

389,83 milyar rupiah naik 20,91%.  

 

 

 

 

Tabel 3.4 Alokasi Dana Pembangunan Nasional Di Propinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 1996/1997-1998/1999 (Ribu Rupiah) 

Tahun Anggaran Total Alokasi 

1996/1997 118737085 

1997/1998 1320122074 

1998/1999 1757025467 

1999/2000 2352404751 

2000 118511711 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Propinsi Jawa Tengah, dalam 

Jawa Tengah Dalam Angka 2001 

Pada tahun 2001 realisasi penerimaan daerah kabupaten/kota 

dibanding dengan pengeluarannya menunjukkan posisi yang negatif. Untuk 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah sebagai salah satu sumber 

pembiayaan pembangunan daerah rata-rata menigkat sekitar 31% setiap 

tahunnya. 

Tabel 3.5  Realisasi PAD dan Bagi Hasil Propinsi Jawa Tengah 

Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 1998/1999-Tahun 2001 (juta 

rupiah) 

Jenis Pendapatan 1998/1999 1999/2000 2000 2001 

PAD 244541.64 318555.24 505660.01 832260.99 
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1. Pajak Daerah 187763.36 269804.27 392164.84 695365.69 

2. Retribusi Daerah 18863.01 34130.74 40244.66 67714.67 

3.Bagian Laba 

Milik Daerah 

6418.30 1921.48 2487.00 4323.47 

4.Penerimaan 

Dinas-dinas 

1478.66 0 0 0 

5. penerimaan lain-

lain 

30018.31 12698.76 70763.51 64857.18 

Bagi Hasil 43204.29 49836.10 55358.99 120015.41 

1. bagi hasil pajak 35448.69 39823.91 46878.95 112681.28 

2. bagi hasil bukan 

pajak 

7755.60 10012.19 8480.04 7334.12 

Jumlah 287745.93 368391.35 561019.00 952276.40 

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah. 

 

2. Investasi 

Perkembangan perekonomian daerah tidak lepas dari perann investasi 

yang ditanamkan di Jawa Tengah. Penanaman Modal Daerah Dalam Negri 

(PMDN) berdasarkan Surat Persetujuan Tetap (SPT) pada tahun 2001 telah 

disetujui sebanyk 27 proyek dengan total investasi sebesr 3,21 trilyun rupiah 

dengan perkiraan tenaga kerja yang akan diserap sebanyak 20 ribu orang. 

Untuk Penanaman Modal Asing (PMA) SPT yang dikeluarkan sebanyak 57 

proyek dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10 ribu 

orang dengan nilai investasi sebesar 96,68 juta dolar Amerika. 

3. Perbankan 

Peranan perbankan sebagai institusi menghimpun dan menyalurkan 

dana untuk kegiatan perekonomian daerah peranannya sangat penting. Dana 

yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro maupun 

deposito dari tahun ke tahun terus meningkat. Posisi simpanan dalam bentuk 
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deposito berjangka rupiah dan valuta asing di Jawa Tengah pada tahun 2001 

mencapai 14,98 trilyun rupiah turun sekitar 50% dari tahun sebelumnya. 

Tabungan di Jawa Tengah terhimpun sebesar 14,88 trilyun rupiah, dari 

tahun 2000 meningkat sebesar 17,18% (tahun 2000 = 12,70 trilyun rupiah). 

Giro pada Bank umum juga mengalami kenaikan sebesar 2,62% dari 5,12 

trilyun pada tahun 2000 menjadi 5,25 trilyun pada tahun berikutnya. 

4. Harga-harga   

Informasi inflasi sebagai tolak ukur kestabilan peekonomian daerah. 

Tingkat inflasi Kota Semarang tahun 2001 lebih tinggi dibandingkan tingkat 

inflasi nasional.tingkat inflasi Kota Semarang mencapai 13,98% dimana 

sebelumnya angka inflasi hanya sebesar 8,73%. 

Tingkat inflasi yang tinggi pada tahun ini terutama disebabkan karena 

meningkatnya harga kelompok bahan mkanan sebesar 18,47% dan kelompok 

perumahan sebesar 15,11%, sedangkan kenaikan indeks terendah tercatat pada 

kelompok sandang sebesar 6,67%. 

G. Industri 

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama 

pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. 

Sektor industri dibagi menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil 

dan rumah tangga. Definisi yang digunakan BPS untuk industri besar adalah 

perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri 

sedang dengan tenaga kerja 20-99 orang, industri kecil dan rumah tangga 
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dengan 5-19 orang pekerja, dan industri rumah tangga adalah perusahaan 

dengan tenaga kerja 1-4 orang. 

Perusahaan industri besar dan sedang di Jawa Tengah pada tahun 2000 

tercatat sebesar 3,72 ribu perusahaan dengan 585,73 ribu orang tenaga kerja. 

Hal ini berarti jumlah perusahaan industri besar dan sedang tersebut turun 

0,77% sedangkan jumlah pekerja meningkat 2,80%. 

Pada tahun yag sama nilai output industri besar dan sedang mencapai 

40,29 trilyun rupih naik sekitar 22% lebih tinggi dari nilai output tahun 1999. 

sehingga nilai tambah bruto (NTB) atas dasar harga pasar meningkat sebesar 

8,78% dari 11,05 trilyun rupiah pada tahun 1999 menjadi 12,02 trilyn rupiah 

pada tahun 2000. NTB terbesar dihasilkan oleh industri tekstil, pakaian jadi 

dan kulit yaitu senilai 3,58 trilyun rupiah dan mempekerjakan sekitar 221 ribu 

orang. NTB terbesar kedua dihasilkan oleh industri makanan, minuman, dan 

tembakau yaitu sebesar 3,36 trilyun rupiah dengan mempekerjakan 143 ribu 

orang. Perusahaan industri logam dasar merupakan subsektor industri dengan 

NTB terkecil yakni 46 milyar rupiah. 

Menurut Dinas Perindusrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah 

terdapat 644 ribu perusahan industri kecil dan menengah pada tahun 2001 atau 

meningkat 0,30% dibandingkan jumlah perusahaan pada tahun sebelumnya. 

Jumlah tenaga kerja yang diserap  sebanyak 2,56 juta orang atau meningkat 

sekitar 0,66% lebih tinggi dibandingkan jumlah tenaga kerja yang diserap 

tahun 2000. Nilai produksi industri kecil dan menengah pada tahun yang sama 

mencapai 5,29 trilyun atau berkembang 1,29% dari tahun sebelumnya. 
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Nilai investasi industri kecil dan menengah yang ditanamkan di Jawa 

Tengah tahun 2001 sebesar 1,13 trilyun rupiah atau naik sebesar 5,23% dari 

tahun 2000 (1,08 trilyun rupiah).    
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BAB IV 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan (endogeneus development) dengan 

menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya 

fisik secara lokal. Ini disebabkan karena kondisi masing-masing daerah 

adalah berbeda. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan 

inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk 

merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. 

Posisi pemerintah adalah sangat penting selaku pengambil 

kebijakan di daerah. Pemerintah daerah harus mengetahui secara pasti 

situasi dan kondisi  daerahnya dalam melaksanakan pembangunan agar 

terjadi keselarasan dan dapat mencapai tujuan pembangunan secara umum. 

Pada bagian ini dilakukan perhitungan untuk mengetahui dan 

menganalisis komponen pertumbuhan sektor industri daerah di Jawa 

Tengah khususnya mengenai komponen pertumbuhan daya saing. Alat 

analisis yang digunakan adalah analisis shift share  dan regresi linier 

berganda. Data yang digunakan adalah data PRDB di Jawa Tengah  

khususnya sektor industri pengolahan, data mengenai PDRB per kapita 

daerah di Jawa Tengah, data mengenai penerimaan pajak daerah di Jawa 
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Tengah, dan data mengenai  jumlah siswa SMU di Jawa Tengah. Data yang 

diambil adalah data tahun 1993 dan tahun 2001. 

A. Analisis Shift Share Untuk Mengetahui Komponen Pertumbuhan 

Ekonomi Sektor Industri.  

Analisis shift share merupakan teknik yang sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan perekonomian daerah 

(lokal) dibandingkan dengan sistem perekonomian di atasnya ditinjau dari sisi pertumbuhan. Metode analisis ini bertitik 

awal pada munculnya asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: 

1. Komponen Pertumbuhan Nasional (National Growth Component) 

yang biasa disingkat dengan gij. Komponen ini merupakan 

perubahan produksi atau kesempatan kerja di suatu wilayah yang 

disebabkan oleh adanya perubahan produksi atau kesempatan kerja 

pada perekonomian di atasnya. Hal ini bisa disebabkan karena 

adanya perubahan kebijakan ekonomi nasional. 

2. Komponen pertumbuhan proposional / sektoral (Propotional or 

Industrial Mix Growth) yang biasa disingkat dengan mij. Komponen 

ini mengukur proposional / perubahan relatif daerah dibandingkan 

dengan perekonomian di atasnya. Hal ini bisa muncul karena adanya 

perbedaan  permintaan output akhir, ketersediaan bahan baku dan 

lain-lain. Jika hasilnya positif (mij > 0) berarti sektor i di daerah j 

tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian di atasnya, demikian 

sebaliknya. 

3. Komponen pertumbuhan daya saing (Competitive effect component) 

yang biasa disingkat dengan cij. Komponen ini digunakan untuk 

menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah dibandingkan 
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perekonomian  di atasnya. Jika bernilai positif (cij > 0) maka industri 

di wilayah tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang industri 

yang samam pada perekonomian yang dijadikan acuan, demikian 

sebaliknya. 

Ketiga komponen di atas merupakan komponen pertumbuhan klasik dan jumlah ketiganya (dij) merupakan perubahan 

aktual dari total produksi / kesempatan kerja dalam suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. 

Analisis shift share klasik terus mengalami perkembangan dan perbaikan. Salah satunya adalah analisis shift share Esteban 

– Marquillas yang menyusun kembali persamaan shift share klasik untuk memecahkan masalah efek saling keterkaitan. 

Pada analisis shift share Esteban-Marquillas dilakukan definisi kembali komponen pertumbuhan daya saing dan 

membentuk komponen baru yaitu efek alokasi (Olsen dan Hezrog, 1977) 

Perbaikan persamaan shift share didasarkan pada pembentukan elemen baru E’ij yang dinamakan homothetic Employment 

sektor i di wilayah j. E’ij ini merupakan Eij yang akan dicapai ketika produksi / kesempatan kerja sektor i wilayah j sama 

dengan struktur wilayah acuan sama dengan 1. 

Pada penelitian ini digunakan analisis shift share klasik dan Estaben-Merquillas untuk mengetahui beberapa komponen 

pertumbuhan daerah di Jawa Tengah khususnya untuk mengetahui daerah-daerah yang potensial untuk dijadikan basis 

sektor industri di Jawa Tengah. Sedangkan data yang digunakan adalah data PDRB kabupaten / kota di Jawa Tengah sektor 

industri pengolahan tahun 1993 dan tahun 2001 atas dasar harga konstan 1993. Berikut ini hasil perhitungan / analisis shift 

share dari tahun 1993 – 2001: 
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1. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Daerah (dij) di Jawa Tengah 1993– 2001 

Nilai pertumbuhan ekonomi merupakan selisih antara nilai PRDB pada akhir tahun penelitian (2001) 

dengan nilai PRDB pada awal tahun penelitian (1993). Secara umum antara 1993 – 2001 sektor industri 

pengolahan Propinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 25% atau sebesar Rp 5.631.332.350.000,- 

(Pada tahun 1993 PDRB sektor industri pengolahan sebesar Rp 10.234.270.000.000,- dan pada tahun 2001 

meningkat menjadi 12.819.594.900.000,-). Untuk masing-masing daerah di Jawa Tengah berdasarkan 5 

peringkat pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, 

Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. 

Kepesatan suatu pertumbuhan bisa dilihat juga dari % pertumbuhan. Berdasarkan, 5 peringkat 

tertinggi pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan selama % 1993-2001 (rij) dicapai oleh Kabupaten 

Kudus (1081%), Kabupaten Semarang (133%), Kota Surakarta (108%), Kabupaten Jepara 107%), dan 

Kabupaten Kebumen (106%).  

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dibaca juga bahwa selama 1993-2001 tidak ada kabupaten / kota di Jawa 

Tengah yang mengalami tingkat pertumbuhan (% pertumbuhan) yang negatif. Hal ini berarti bisa dikatakan 

bahwa sektor industri pengolahan selama 1993-2001, mengalami pertumbuhan di semua daerah di Jawa Tengah 

meskipun tingkat pertumbuhannya sangat beragam. 

2. Komponen Pertumbuhan Nasional (gij) 

Komponen pertumbuhan nasional memperlihatkan pengaruh dari pertumbuhan wilayah acuan 

terhadap daerah studi dalam hal ini bagaimana pertumbuhan PDRB Jawa Tengah mempengaruhi  peningkatan 

PDRB sektor industri di kabupaten / kota di Jawa Tengah. 

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel 4.1 memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi Propinsi Jawa 

Tengah  secara umum telah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan / pertumbuhan 

PDRB sektor industri pengolahan daerah / kota di wilayahnya. 5 peringkat tertinggi kabupaten / kota di Jawa 

Tengah yang mengalami pertumbuhan PDRB di sektor industri akibat pertumbuhan PDRB Jawa Tengah pada 

tahun 1993 – 2001 secara umum adalah Kabupaten Cilacap (Rp 561.156.960.000,-), Kota Semarang (Rp 

244.019.930.000,-), Kabupaten Kendal (Rp 126.571.810.000,-), Kabupaten Karanganyar (Rp79.201.250.000,-) 

dan Kabupaten Semarang (Rp 47.454.760.000,-).  

3. Komponen Pertumbuhan Proposional (mij) 

Komponen proposional akan memperlihatkan apakah suatu sektor tumbuh lebih cepat atau lambat 

dibanding sektor lainnya. Dari hasil tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi Jawa Tengah selama 

1993-2001 dianggap sudah proposional karena menghasilkan angka positif bagi semua daerah. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa sektor industri pengolahan di Jawa Tengah tumbuh lebih cepat dibandingkan 

pertumbuhan total PDRB Jawa Tengah. Kebijakan sektor industri pengolahan di Jawa Tengah dan kebijakan 

terhadap sektor lainnya secara umum telah menyumbang bagi pertumbuhan PDRB daerah. 
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Secara keseluruhan, bagian dari pertumbuhan PDRB Jawa Tengah yang mempengaruhi pertumbuhan 

propsosional tertinggi di daerah dicapai Kabupaten Cilacap (Rp 17.340.030.000,-), Kota Semarang 

(Rp7.540.340.000,-), Kabupaten Kendal (Rp 3.911.130.000,-), Kabupaten Karanganyar (Rp 2.447.360.000,-), 

dan Kabupaten Semarang (Rp1.466.380.000,-).  

4. Komponen Pertumbuhan Daya Saing (cij) 

Komponen pertumbuhan daya saing memperlihatkan seberapa besar / jauh kekuatan suatu sektor di 

daerah dibandingkan dengan kekuatan sektor yang sama di wilayah yang dijadikan acuan. Hal ini bisa 

menjelaskan keberadaan dari faktor-faktor khusus yang dipunyai daerah yang bisa menyebabkan pertumbuhan / 

kemunduran pada suatu sektor produksi di daerah. 

Untuk kondisi pertumbuhan daya saing daerah di Jawa Tengah selama 1993-2001 dapat dilihat pada 

tabel 4.1. Dari hasil perhitungan ada beberapa daerah yang menghasilkan komponen pertumbuhan daya saing 

yang negatif bagi pertumbuhan di wilayahnya. Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Purworejo (-

Rp1.607.140.000,-), Kabupaten Boyolali (-Rp20.095.760.000,-),  Kabupaten Wonogiri (-Rp 6.293.030.000,-), 

Kabupaten Demak (-Rp 13.053.180.000,-), Kabupaten Temanggung (-Rp10.828.930.000,-), dan Kota Magelang 

(-Rp3.495.420.000,-), Kabupaten Batang (-Rp 4.477.550.000,-). Daerah-daerah tersebut bisa dikatakan kurang 

mempunyai / belum mampu mengangkat potensi daerahnya  untuk mempunyai daya saing sektor industri di 

Jawa Tengah. Sementara itu kondisi sebaliknya terjadi di beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Daerah-daerah 

ini memupunyai beberapa faktor khusus / potensi daya saing sehingga mampu menyumbangkan kenaikan 

pertumbuhan PDRB industrial di daerahnya. Pengaruh kekuatan  daya saing tertinggi dipunyai oleh Kabupaten 

Kudus (Rp 1.712.521.040.000,-), Kabupaten Cilacap (Rp475.139.560.000,-), Kota Semarang (Rp 

458.506.560.000,-), Kabupaten Semarang (Rp 208.555.050.000,-), dan Kota Surakarta (Rp134.358.530.000,-). 

Perhitungan komponenn pertumbuhan daya saing menghasilkan nilai / angka yang berbeda ketika 

dilakukan dengan metode Esteben-Marquillas  karena telah mempertimbangkan adanya dampak / efek alokasi 

bagi pertumbuhan daerah. 

5. Net Shift /Pergeseran Bersih  (Pbij) 

Net Shift / pergeseran bersih bisa menunjukkan progessif / potensial untuk maju atau tidak majunya 

suatu sektor dalam satu wilayah. Pada tabel 4.1 bisa dibaca bahwa sektor industri pengolahan progesif  di 

sebagian besar wilayah di Jawa Tengah dapat dilihat dari nilai net shift yag positif. Daerah-daerah yang 

menghasilkan net shift negatif adalah Kabupaten Purworejo (-Rp 1.275.790.000,-), Kabupaten Boyolali (-

Rp18.982.990.000,-), Kabupaten Wonogiri (-Rp 6.025.570.000,-), Kabupaten Demak (-Rp 12.440.120.000,-), 

Kabupaten Temanggung (-Rp10.048.660.000,-), Kota Magelang (-Rp 3.349.310.000,-). Kabupaten Batang (-

Rp3.134.980.000,-) 

Sedangkan 5 daerah yang menghasilkan net shift tertinggi adalah Kabupaten Kudus (Rp 

1.713.748.760.000,-), Kabupaten Cilacap (Rp492.479.590.000,-), Kota Semarang (Rp 466.046.890.000,-), 

Kabupaten Semarang (Rp 210.-21.430.000,-), dan Kota Surakarta (Rp135.593.180.000,-).  
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6. Kemungkinan Efek Alokasi  

Upaya mengetahui kemungkinan efek alokasi adalah untuk mengetahui wilayah-wilayah mana saja 

yang cocok untuk mengembangkan sektor industri sehingga dapat menghasilkan produksi yang maksimal. 

Kemungkinan efek alokasi sektor industri pengolahan Propinsi Jawa Tengah (Basis Data PDRB 

tahun 1993 – 2001) digolongkan seperti di bawah ini: 

a. Kode 1 untuk daerah yang terspesialisasi tapi tidak mempunyai keunggulan kompetitif. Tidak satupun 

kabupaten / kota di Jawa Tengah yang masuk golongan ini. 

b. Kode 2 untuk daerah yang tidak terspesialisasi dan tidak mempunyai keunggulan kompetitif: 

1) Kabupaten Purworejo 

2) Kabupaten Boyolali 

3) Kabupaten Wonogiri 

4) Kabupaten Demak 

5) Kabupaten Temanggung 

6) Kabupaten Batang  

7) Kota Magelang 

c. Kode 3 untuk daerah yang tidak terspesialisasi namun mempunyai keunggulan kompetitif: 

1) Kabupaten Banyumas 

2) Kabupaten Banjarnegara 

3) Kabupaten Purbalingga 

4) Kabupaten Kebumen 

5) Kabupaten Wonosobo 

6) Kabupaten Magelang 

7) Kabupaten Jepara 

8) Kabupaten Brebes 

9) Kabupaten Klaten 

10) Kabupaten Sukoharjo 

11) Kabupaten Sragen 

12) Kabupaten Grobogan 

13) Kabupaten Blora 

14) Kabupaten Rembang 

15) Kabupaten Pati 

16) Kabupaten Kudus 

17) Kabupaten Pekalongan 

18) Kabupaten Pemalang 

19) Kabupaten Tegal 

20) Kota Surakarta 

21) Kota Salatiga 

22) Kota Pekalongan 

23) Kota Tegal 

24) Kota Semarang  

d. Kode 4 untuk daerah terspesialisasi 

sekaligus mempunyai keunggulan 

kompetitif : 

 

1) Kabupeten Cilacap 

2) Kabupaten Karanganyar 

3) Kabupaten Semarang 

4) Kabupaten Kendal  
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B. Hasil Estimasi Regresi 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daya saing daerah digunakan alat analisis regresi 

berganda. Data yang digunakan dalam analisis adalah meliputi data pajak daerah, jumlah siswa SMU di daerah, dan PDRB 

per kapita. Model dari analisis regresi linier tersebut adalah : 

Cij    = a + b1Tax + b2Dik + b3Pkap + ui , dimana : 

Cij    = Pertumbuhan daya saing sektor industri daerah (juta rupiah) 

Tax   = Pajak daerah (ribu rupiah) 

Dik   = jumlah siswa SMU (orang) 

Pkap = PDRB per kapita (juta rupiah) 

a   = konstanta 

b1,b2,b3 = koefisien regresi 

ui = variabel gangguan 

Hasil analisis regresi dengan model tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 
 
Tabel 4.2. Hasil Pengolahan Data Pengaruh Pajak Daerah, jumlah siswa SMU, dan PDRB per kapita Terhadap 

Pertumbuhan Daya Saing Daerah 
Variabel 
independent Notasi Koefisien T hitung Probabilitas 

konstanta 
Pajak daerah 
Siswa SMU 
PDRB per kapita 

a 
Tax 
Dik 
Pkap 

-300389,7 
-0,061540 
2,839813 
376293,3 

 
-2,051128 
0,695893 
7,781540 

 
0,0497 
0,4917 
0,00005 

R2                      = 0,685269 
Adj R-Square   = 0,654811 
D-W test          = 1,288322 
F-statistik         = 22,49891 
Prob F statistik = 0,000000 

Sumber : Data sekunder diolah, lihat lampiran 

Hasil estimasi yang terdapat dalam tabel di atas apabila dibuat persamaan akan menjadi sebagai berikut : 

Cij = -300389,7 – 0,061540 Tax + 2,839813 Dik + 376293,3 Pkap 

Kemudian dari persamaan regresi tersebut dilakukan pengujian-pengujian yang meliputi pengujian statistik dan pengujian 

ekonometrika (uji asumsi klasik) 

1. Uji Statistik 

a. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara individual. Hasil dari uji t dari masing-masing 

variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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1). Pajak Daerah 

Dari hasil pengolahan data didapat bahwa nilai prob. dari pajak daerah adalah sebesar 0,0497 (< 

0,05). Hal ini berarti bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan daya saing 

sektor industri daerah pada taraf signifikansi 5%. 

2). Jumlah Siswa SMU 

Dari hasil pengolahan data didapat bahwa nilai prob dari jumlah siswa SMU adalah sebesar 

0,4917. Nilai ini jauh diatas taraf signifikansi 5% maupun 10%. Hal ini berarti bahwa jumlah siswa 

SMU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan daya saing sektor industri daerah baik pada taraf 

signifikansi 5% maupun 10% 

Hal ini bisa lebih dimengerti karena beberapa alasan sebagai berikut: 

(a). Pendidikan SMU merupakan jalur pendidikan formal yang selama ini kurang memberikan 

suatu pengetahuan yang bersifat aplikasi pada dunia kerja (praktek), sedangkan 

perkembangan sektor industri sangat membutuhkan suatu ketrampilan khusus atau 

pengalaman tertentu yang belum diberikan pada pendidikan SMU. 

(b). Variabel jumlah siswa SMU yang dipakai adalah tanpa memperhitungkan jenis kelamin 

padahal perbedaan jenis kelamin akan pula mengakibatkan perbedaan pola seseorang dalam 

menghadapi lapangan pekerjaan. Pada sektor industri khususnya di Indonesia yang bisa 

dikatakan masih belum maju dalam bidang teknologi dalam perkembangannya dalam 

meningkatkan output akan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja yang mengandalkan 

faktor fisik yang biasa  mau dilakukan oleh para tenaga kerja laki-laki. Para pekerja 

perempuan dengan lulus SMU lebih senang mengerjakan hal-hal yang bersifat administrasi 

yang secara langsung tidak berhubungan dengan peningkatan output. 

(c). Pendidikan SMU bukanlah merupakan jenjang pendidikan tertinggi karena masih ada 

pendidikan pada perguruan tinggi atau akademi. Alasan lain yang diungkapkan  mengapa 

jumlah siswa SMU ternyata tidak mempengaruhi pertumbuhan  daya saing sektor industri 

adalah sebagian dari lulusan SMU tidak memasuki dunia kerja karena lebih memilih untuk 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.      

3). PDRB per kapita 

Dari hasil pengolahan data didapat nilai prob dari PDRB per kapita adalah sebesar 0,0005 (< 0,05) 

Nilai ini berarti bahwa variabel PDRB per kapita secara signifikan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan daya saing sektor industri daerah pada taraf 5%. 

 

 

b. Uji F 
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Uji ini dilakukan untuk menguji signifikansi secara bersama-sama semua koefisien regresi. Dari hasil 

pengolahan data didapat hasil dari prob F stat bernilai 0,000 (< 0,05) yang berarti bahwa dapat dikatakan 

secara bersama-sama semua variabel independent yang digunakan dalam model (pajak daerah, jumlah 

siswa SMU, dan PDRB per kapita) mempengaruhi pertumbuhan daya saing sektor industri daerah pada 

taraf signifikansi 5%.  

c. Uji koefisien determinasi (R2) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa % variasi variabel dependent dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel independen. Dari hasil pengolahan data didapat nilai R2 sebesar 0,685269 yang berarti bahwa 

68,52% variasi dari pertumbuhan daya saing sektor industri daerah dipengaruhi oleh variabel pajak 

daerah, jumlah siswa SMU, dan PDRB per kapita. Sedangkan sisanya sebesar 31,48% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 

2. Uji Ekonometrik 

a. Multikoliniaritas. 

Multikolinearitas menunjukkan ada hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam 

model regresi. Jika dalam model terdapat multikolinearitas maka model tersebut memiliki kesalahan standar 

yang besar sehingga koifisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. 

Salah satu cara mendeteksi multikolinearitas adalah dengan metode Klein yaitu melihat koefisien korelasi (r) 

antar variabel independent dalam matrik korelasi dan untuk selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai r2 

dengan nilai R2. jika nilai r2 < R2 maka dapat dikatakan tidak terdapat multikolinearitas, dan sebaliknya  bila r2 > 

R2 maka dapat dikatakan dalam model tersebut terdapat multikolinearitas.  

Hasi pengujian dapat diperlihatkan oleh tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas 
Notasi Variabel r2 R2 Keterangan 

Tax-Dik 0,51 0,685 Tidak terdapat multikolinearitas 
Tax-Pkap 0,30 0,685 Tidak terdapat multikolinearitas 
Dik-Pkap 0,09 0,685 Tidak terdapat multikolinearitas 

Sumber: hasil olah data, lihat lampiran 

b. Heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi regresi yang mempunyai varian yang tidak sama 

sehingga penaksir OLS tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tetapi masih tetap tidak 

bias dan konsisten). 

Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan uji Park, yaitu meregresi nilai 

mutlak residual dengan masing-masing variabel independent kemudian dilakukan uji t. Jika nilai dari uji t 

signifikan (t hitung<t tabel atau nilai prob<0,05) maka terjadi masalah heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika 

nilai uji t tidak signifikan (t hitung>t tabel atau nilai prob>0,05) maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Prob αααα=0,05 Kesimpulan 

Pajak daerah 
Jumlah siswa SMU 

0,85 
0,99 

0,05 
0,05 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Tidak terjadi heteroskedastisitas 
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PDRB per kapita  
0,00 

 
0,05 

 
Terjadi heteroskedastisitas. 

Sumber : Data Diolah, lihat lampiran  

Dari hasil pengujian di atas variabel PDRB per kapita mengalami masalah heteroskedastisitas. Perlu diketahui 

bahwa masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data cross section  dibandingkan 

dengan data deret waktu. Ini disebabkan karena dalam data cross section orang biasanya berhubungan dengan 

anggota populasi pada suatu kondisi yang berbeda pada suatu saat tertentu, sebaliknya pada data deret waktu 

variabelnya cenderung untuk mempunyai derajat yang sama dalam besarnya karena orang biasanya 

mengumpulkan data untuk kesatuan yang sama selama suatu periode waktu. Pada kenyataannya  dalam data 

cross section yang meliputi unit yang heterogen, heteroskedastisitas lebih merupakan kelaziman (aturan) 

daripada perkecualian (Gujarati, 1993:184). 

c. Autokorelasi. 

Autokorelasi adalah korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel 

kecil maupun sampel besar. 

Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan percobaan Durbin-Watson (d).  

 

 

 

 

0              dl            dv   2    4-dv       4-dl            4 

gambar 4.1 Statistik d Durbin-Watson 

Dari hasil analisis data didapatkan nilai d sebesar 1,29 dan dari tabel durbin-watson didapat nilai dl sebesar 1,22 

dan nilai dv sebesar 1,73. Dengan begitu berarti bahwa pengujian berada pada daerah ragu-ragu atau pengujian 

tidak meyakinkan apakah terjadi masalah autokorelasi atau tidak. . 

C. Intrepretasi Hasil Regresi Secara Ekonomi 

Intrepetasi hasil regresi secara ekonomi ditentukan oleh prinsip-prinsip dalam teori ekonomi yang mencakup pengujian 

terhadap tanda maupun nilai koefisien dari masing-masing variabel yang diestimasi. Secara keseluruhan hasil analisis dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 

Cij = -300389,7 – 0,061540 Tax + 2,839813 Dik + 376293,3 X3 

Besarnya konstanta –300389,7 menunjukkan nilai dari pertumbuhan daya saing sektor industri daerah ketika semua 

variabel independen sama dengan 0. 

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Daya Saing Sektor Industri Daerah. 

Berdasarkan persamaan regresi di atas didapat bahwa koefisien regresi dari pajak daerah adalah sebesar –

0,061540. Nilai dari koefisien regresi yang negatif menunjukkan hubungan yang negatif antara pajak daerah dan 

pertumbuhan daya saing sektor industri daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan pajak daerah justru akan 

 

 

Autokor

elasi 

 

 

Ragu-

ragu 

 

 

Tidak 

ada 

 

 

Ragu-

ragu 

 

 

Autokor

elasi 
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menyebabkan turunnya pertumbuhan daya saing sektor industri daerah. Angka koefisien sebesar 0,061540 

menunjukkan besarnya perubahan yang terjadi pada pertumbuhan daya saing sektor industri daerah ketika 

terjadi perubahan pada pajak daerah. Setiap kenaikan 1.000 rupiah dari pajak daerah menyebabkan turunnya 

pertumbuhan daya saing sektor industri daerah sebesar 61540 rupiah ketika variabel lainnya dianggap tetap.   

2. Pengaruh Jumlah Siswa SMU Terhadap Pertumbuhan Daya Saing Sektor Industri Daerah. 

Berdasarkan persamaan regresi di atas didapat bahwa koefisien regresi dari jumlah siswa SMU adalah sebesar 

2,839813. Nilai dari koefisien regresi yang positif menunjukkan hubungan yang positif antara jumlah siswa 

SMU dan pertumbuhan daya saing sektor industri daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan jumlah siswa SMU 

akan menyebabkan naiknya pertumbuhan daya saing sektor industri daerah. Angka koefisien sebesar 2,839813 

menunjukkan besarnya perubahan yang terjadi pada pertumbuhan  daya saing sektor industri daerah ketika 

terjadi perubahan pada jumlah siswa SMU. Setiap kenaikan 1 orang jumlah siswa SMU menyebabkan naiknya 

pertumbuhan daya saing sektor industri daerah sebesar 2839813 rupiah ketika variabel lainnya dianggap tetap. 

 

3. Pengaruh PDRB per kapita Terhadap Pertumbuhan Daya Saing Sektor Industri Daerah. 

Berdasarkan persamaan regresi di atas didapat bahwa koefisien regresi dari PDRB per kapita adalah sebesar 

376293,3. Nilai dari koefisien regresi yang positif menunjukkan hubungan yang positif antara PDRB per kapita 

dan pertumbuhan daya saing sektor industri daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan PDRB per kapita akan 

menyebabkan naiknya pertumbuhan daya saing sektor industri daerah. Angka koefisien sebesar 376293,3 

menunjukkan besarnya perubahan yang terjadi pada pertumbuhan daya saing sektor industri daerah ketika 

terjadi perubahan pada PDRB per kapita. Setiap kenaikan 1000 rupiah dari PDRB per kapita menyebabkan 

naiknya pertumbuhan daya saing sektor industri daerah sebesar 376293300 rupiah ketika variabel lainnya 

dianggap tetap.  
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
H. Kesimpulan 

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Daerah 
 

Berdasarkan data-data yang dianalisis maka analisis pertumbuhan 

ekonomi sektor industri daerah propinsi Jawa Tengah tahun 1993-2001 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Selama kurun waktu 1993-2001 semua daerah di Jawa Tengah 

mengalami pertumbuhan sektor industri yang positif (dij>0) yang 

berarti terjadi peningkatan produksi sektor industri. Pertumbuhan 

nominal tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, 

Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. 

b. Kebijakan pembangunan ekonomi secara keseluruhan di Propinsi Jawa 

Tengah selama 1993-2001 telah membawa dampak positif bagi 

pertumbuhan sektor industri daerah di Jawa Tengah (gij>0). 

Pertumbuhan tertinggi sektor industri daerah akibat pengaruh 

kebijakan propinsi dialami oleh Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, 

Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten 

Semarang. 

c. Kegiatan ekonomi Jawa Tengah selama 1993-2001 dianggap sudah 

proporsional karena sudah mengahasilkan nilai pertumbuhan yang 
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positif di semua daerah (mij>0). Bisa dikatakan bahwa sektor industri 

di Jawa Tengah tumbuh lebih cepat dibanding sektor lainnya dan 

pertumbuhan itu membawa dampak positif bagi pertumbuhan industri 

daerah. 

d. Kondisi daya saing daerah selama 1993-2001 yang ditunjukkan oleh 

cij memperlihatkan kondisi sektor industri beberapa daerah masih 

lemah (cij<0). Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Purworejo, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Demak, 

Kabupaten Temanggung, dan Kota Magelang. Daerah yang 

mempunyai daya saing sektor industri yang kuat adalah Kabupaten 

Kudus, Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan 

Kota Surakarta. 

e. Sektor industri pengolahan di Jawa Tengah selama 1993-2001 adalah 

tumbuh cepat dan maju (progresif) di sebagian besar wilayah (net 

shift>0) di Jawa Tengah terutama Kabupaten Kudus, Kabupaten 

Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta. 

Tetapi di beberapa wilayah yang lain seperti Kabupaten Purworejo, 

Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Demak, 

Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Batang 

sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang lambat 

dan tidak maju/tidak progresif (net shift<0). 

f. Daerah di Jawa Tengah yang terspesialisasi sekaligus mempunyai 

keunggulan kompetitif selama masa analisis 1993-2001 (kode 4) di 
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Jawa Tengah adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, 

Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal. 

g. Daerah di Jawa Tengah yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif 

sekaligus tidak terspesialisasi pada sektor industri selama periode 

analisis 1993-2001 adalah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, 

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, 

Kabupaten Batang, dan Kota Magelang. 

h. Tidak satupun daerah di Jawa Tengah yang menempati kode 1 yaitu 

daerah yang terspesialisasi tetapi tidak mempunyai keunggulan 

kompetitif. 

i. Sebagian besar daerah/wilayah di Jawa Tengah (25 dari 35 wilayah 

kabupaten/kota) menempati kode 3 yaitu daerah yang tidak 

terspesialisasi namun mempunyai keunggulan kompetitif. 

2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Daya Saing 

Sektor Industri Daerah. 

a. Hasil uji t pada persamaan regresi pada taraf signifikansi 5% 

menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan variabel PDRB per 

kapita secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan daya saing 

sektor industri daerah pada taraf signifikansi 5%, sedangkan variabel 

jumlah siswa SMU tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan daya 

saing sektor industri daerah baik pada taraf signifikansi 5% maupun 

10%. 
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b. Probabilitas F statistik sebesar 0,000 (<0,05) menunjukkan bahwa 

semua variabel independent (pajak daerah, jumlah siswa SMU, dan 

PDRB per kapita) secara bersama-sama signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan daya saing sektor industri daerah. 

c. Nilai R-Square sebesar 0,6852 menunjukkan bahwa 68,52% variasi 

pertumbuhan daya saing sektor industri daerah dapat dijelaskan oleh 

variasi dari pajak daerah, jumlah siswa SMU, dan PDRB per kapita. 

d. Koefisien regresi pajak daerah sebesar –0,061540  dan nilai uji t yang 

signifikan pada taraf 5% menunjukkan bahwa pajak daerah 

berpengaruh  signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan daya saing 

sektor industri daerah dan berarti sesuai dengan hipotesis. 

e. Koefisien regresi jumlah siswa SMU sebesar 2,839813 dan nilai uji t 

yang tidak signifikan menunjukkan bahwa jumlah siswa SMU 

berpengaruh positif namun tidak signifikan mempengaruhi 

pertumbuhan daya saing sektor industri daerah dan berarti tidak sesuai 

dengan hipotesis. 

f. Koefisien regresi PDRB per kapita sebesar 376293,3 dan nilai uji t 

yang signifikan menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan daya saing sektor industri 

daerah dan berarti sesuai dengan hipotesis.    
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 Saran 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hendaknya lebih memahami potensi yang 

menonjol  bagi daerahnya sehingga potensi tersebut benar-benar dapat 

dimanfaatkan bagi kemajuan daerah secara umum. 

2. Pengembangan sektor industri hendaknya diselaraskan dengan pengembangan sektor lain karena bagaimanapun 

kemajuan perekonomian secara umum akan berimbas positif bagi kemajuan sektor industri secara khusus. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah 

(yang menempati kode 3 efek alokasi) hendaknya lebih memperhatikan 

kondisi sektor industri di wilayahnya karena pada dasarnya wilayah-wilayah 

tersebut telah mempunyai keunggulan kompetitif sektor industri sehingga 

masih besar kemungkinan untuk bisa lebih maju lagi, namun kebijakan 

pemerintah daerah setempat kurang memfokuskan pada sektor industri. 

4. Pemerintah daerah Kabupaten/kota hendaknya lebih mengefektifkan 

penerimaan pajak daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi 

pajak karena telah terbukti bahwa pajak daerah telah mendukung pertumbuhan 

daya saing sektor industri daerah. 

5. Agar dapat mendukung pertumbuhan daya saing sektor industri daerah 

hendaknya pemerintah daerah perlu meninjau kembali dan memperbaiki 

sistem pendidikan formal yang sudah berjalan menjadi sistem pendidikan 

yang lebih memberikan bekal cukup untuk mendukung dunia usaha. 

6. Upaya peningkatan PDRB per kapita dalam rangka upaya peningkatan 

pertumbuhan daya saing daerah bisa dilakukan dengan cara  peningkatan 

PDRB secara umum (menggerakkan semua sektor lapangan usaha ke arah 

yang lebih baik) serta tidak lupa memperhatikan laju pertumbuhan penduduk. 
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