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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

       Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

pada hakekatnya adalah upaya untuk menciptakan kapasitas pemerintahan

daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam

menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat. Pembangunan daerah yang layak dan berkesinambungan akan

mampu menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Salah satu

indikator dari kemajuan perekonomian suatu negara atau daerah adalah melalui

pencapaian tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atau produk

domestik regional bruto (PDRB) setiap tahun. Selain itu, saat ini yang tak kalah

penting dari target pembangunan daerah adalah tercapainya tingkat

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perekonomian tidak hanya sekedar

tumbuh, namun mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap manusia

atau masyarakat.

       Modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi adalah tiga faktor masukan

bagi produksi pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional maka

akan meningkatkan angka pertumbuhan. Seiring bertambahnya produksi barang

dan jasa yang dihasilkan suatu negara atau daerah, maka berarti produktivitas

tinggi yang disertai dengan bertambahnya penggunaan tiga input tersebut dalam

proses pembangunan. Kinerja perekonomian yang baik; angka inflasi yang stabil,

pertambahan dalam output barang dan jasa, daya beli yang tinggi, investasi yang

besar dalam sektor ekonomi produktif, tepatnya alokasi pengeluaran pemerintah

serta pendapatan devisa merupakan dasar dari diraihnya target perekonomian,
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yakni produk per kapita, distribusi pendapatan yang layak dan merata serta

rendahnya angka pengangguran . Modal fisik yang memadai, tenaga kerja yang

berkualitas tidak hanya besar dalam kuantitas dan semakin majunya teknologi

suatu negara akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

dan kesejahteraan masyarakat.

       Dari angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara atau daerah,

sekitar 46 persen dibentuk dari pembentukan modal fisik, 31 persen dibentuk dari

tenaga kerja dan 23 persen dari kemajuan teknologi. Dengan demikian, terlihat,

modal fisik memegang peranan terbesar dalam meningkatkan angka

pertumbuhan ekonomi bila dibandingkan dengan faktor tenaga kerja dan

kemajuan teknologi. Meskipun tidak sampai separuh modal fisik memberikan

kontribusinya dalam merupakan kunci bagi bergeraknya berbagai sektor dalam

perekonomian. Karena pembangunan tenaga kerja dan inovasi yang tinggi dalam

teknologi hanya dapat dicapai melalui ketersediaan infrastruktur yang memadai

jumlah dan kondisinya. Ketika modal fisik memadai maka muaranya akan

meningkatkan pula peningkatan kualitas teknologi dan modal manusia.

       Mobilitas perekonomian suatu wilayah yang dalam penelitian ini adalah

propinsi Jawa Timur sangat bertumpu pada kehandalan dan tingkat pelayanan

jaringan transportasi jalan, karena lalu lintas orang dan muatan barang sebagian

besar masih diangkut melalui jaringan prasarana jalan. Peran moda lain dalam

angkutan orang dan barang nasional masih belum besar bila dibandingkan peran

transportasi jalan, kecuali untuk angkutan penumpang kereta api. Penurunan

tingkat pelayanan dan kapasitas jalan sangat mempengaruhi kelancaran

pergerakan ekonomi dan menyebabkan biaya sosial yang tinggi terhadap

pemakai jalan. Sejalan dengan desentralisasi dan pendekatan pembangunan

berbasis pengembangan wilayah dalam transportasi , maka pembangunan

jaringan transportasi termasuk jaringan jalan pun perlu didasarkan atas
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pertumbuhan ekonomi regional, yakni pembangunan jalan yang berwawasan

regional sesuai kebutuhan daerah guna mencapai target pertumbuhan ekonomi

dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, yang indikatornya adalah

PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 1.1 : Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur Tahun 2005

No.
Kabupaten /
Kotamadya IPM

No. Kabupaten /
Kotamadya

IPM

1 Pacitan 65.1 20 Magetan 70.33
2 Ponorogo 64.9 21 Ngawi 64.58
3 Trenggalek 68.93 22 Bojonegoro 64.21
4 Tulungagung 68 23 Tuban 66.31
5 Blitar 68.25 24 Lamongan 67.37
6 Kediri 69.32 25 Gresik 71.8
7 Malang 65.78 26 Bangkalan 61.73
8 Lumajang 62.78 27 Sampang 55.11
9 Jember 60.38 28 Pamekasan 63.04

10 Banyuwangi 65.9 29 Sumenep 60.78
11 Bondowoso 57.83 30 Kediri 71.3
12 Situbondo 59.17 31 Blitar 71.98
13 Probolinggo 59.1 32 Malang 69.88
14 Pasuruan 63.65 33 Probolinggo 69.66
15 Sidoarjo 72.45 34 Pasuruan 69.93
16 Mojokerto 71.8 35 Mojokerto 73.58
17 Jombang 69.86 36 Madiun 73.17
18 Nganjuk 66.69 37 Surabaya 71.74
19 Madiun 67.62 38    Batu 67.46
Sumber : BPS Jatim, 2005

       Pasca krisis ekonomi tahun 1998, pertumbuhan ekonomi tidak mampu

mencapai angka 8 persen per tahun. Karena menurunnya pertumbuhan

ekonomi, maka tidak ada satu kabupaten / kota yang ada di propinsi Jawa Timur

pun yang tidak mengalami penurunan IPM. Maka kondisi kesejahteraan

masyarakat pun menurun drastis ditandainya dengan turunnya pendapatan riil
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masyarakat disertai dengan peningkatan jumlah penggangguran sehingga daya

beli pun anjlok dan merubah pola konsumsi serta produksi masyarakat (Rafinus,

Lukman, Djaja, 2000).

       Pada saat ini infrastruktur berada pada posisi dilematis. Di satu sisi,

infrastruktur dituntut untuk mampu menunjang dinamika ekonomi yang efisien

sehingga tidak terjadi economic losses; namun di sisi lain infrastruktur tersisih

dari kebijakan alur utama (the mainstream of macro sectors). Suatu kenyataan

bahwa memang selama krisis prioritas tertinggi diletakkan pada sektor moneter

dan perbankan, sementara sektor riil dan sektor infrastruktur dianggap sebagai

derivasi kedua dan ketiga dari ekonomi makro sehingga tidak mendapatkan

perhatian semestinya dalam kebijakan pemerintah.

       Gambaran umum pembangunan infrastruktur di Indonesia pada umumnya

dan propinsi Jawa Timur pada khususnya pasca krisis bisa dikatakan jalan di

tempat, dalam arti tidak ada kemajuan yang dicapai secara signifikan. Anggaran

yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur baru sangat minim, demikian

pula anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur yang ada. Keterbatasan dana

yang dialokasikan untuk infrastruktur merupakan kendala utama. Sebagai

ilustrasi, apabila sebelum krisis pemerintah masih dapat mengalokasikan dana

APBN/APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebesar + 5%

dari total Produk Domestik Bruto (PDB), jumlah tersebut menyusut hingga tinggal

+ 2% dari total PDB setelah krisis terjadi.

Tabel 1. 2 : Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan Tahun 2002-2005
Status 2002 2003 2004 2005
Negara
Propinsi
Kotamadya
Kabupaten

1.817.620
1.675.230
3.839.670
29.697.940

1.899.210
1.439.180
4.232.550
29.458.960

1.899.210
1.439.180
4.394.910
28.367.889

1.899.210
1.439.180
4.349.560
29.447.940

Total 37.032.462 37.031.903 36.101.189 37.135.890
Sumber :Statistik Perhubungan Jawa Timur 2005
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       Meskipun demikian, untuk mencegah akibat-akibat buruk dari market failure

tersebut maka campur tangan pemerintah tetap diperlukan, terutama untuk

barang yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk

infrastruktur jalan. Sebagai pengemban amanat rakyat menuju keadilan dan

kesejahteraan bangsa, pemerintah memiliki kewajiban yang dominan terhadap

penyedia barang publik atau pihak yang membangun infrastruktur publik, karena

infrastruktur sesuai dengan sifat-sifatnya yang mampu diakses oleh setiap orang

tanpa kecuali. Maka dalam hal ini, pemerintah sudah seharusnya menyediakan

fasilitas publik dengan membangun infrastruktur yang memadai.

       Karena infrastruktur dipahami secara luas sebagai enabler terjadinya

kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain, disamping infrastruktur

merupakan salah satu unsur faktor produksi, misalnya jalan digunakan untuk

melakukan aktivitas perdagangan ataupun industri untuk menghasilkan produk.

Maka infrastruktur juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jalan,

listrik, air minum, juga sarana telekomunikasi yang memadai juga merupakan

kebutuhan dasar masyarakat modern. Dari seluruh infrastruktur dasar, jalan

dianggap sebagai infrastruktur vital yang menjadi sumbu bergeraknya berbagai

aktivitas perekonomian yang pada akhirnya akan mampu untuk memacu

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

       Maka infrastruktur dasar yang dibutuhkan adalah infrastruktur jalan.

Perencanaan infrastruktur jalan dengan pendekatan kewilayahan (regional

approach) adalah pembangunan infrastruktur jalan yang berbasiskan potensi dan

sumberdaya daerah agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

serta kesejahteraan masyarakat di daerah. Di era desentralisasi, jaringan jalan

juga merupakan perekat keutuhan bangsa dan negara dalam segala aspek

sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Sehingga keberadaan sistem
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jaringan jalan yang menjangkau seluruh wilayah tanah air merupakan tuntutan

yang tidak dapat ditawar lagi.

       Oleh karena itu, pertanyaan yang relevan dikemukakan adalah seberapa

jauh pembangunan infrastruktur berpengaruh sebagai salah satu instrumen

utama untuk menyelesaikan krisis. Pada hakekatnya pembangunan infrastruktur

masih menjadi tanggung jawab pemerintah, baik sebagai bentuk pelayanan

publik maupun sebagai sebagai instrumen pemerintah dalam mendukung

lancarnya roda perekonomian negara. Maka sudah saatnya kita melihat

infrastruktur jalan sebagai salah satu alternatif bagi pemulihan pertumbuhan

ekonomi dan instrumen utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kembali infrastruktur akan menyerap tenaga kerja,

membangkitkan sektor riil, dan memicu produksi dan konsumsi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta

mengurangi kemiskinan.
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1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan

dibahas pada penelitian ini :

a. Seberapa besar pengaruh panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata (LHR),

investasi, jumlah penduduk terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dan

produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap indeks pembangunan manusia

(IPM) ?

b. Bagaimana pola persebaran panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata, investasi,

jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, indeks pembangunan

manusia kabupaten / kota propinsi Jawa Timur dalam bentuk tampilan peta

geografis?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui pengaruh panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata (LHR),

investasi, jumlah penduduk terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dan

terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap indeks pembangunan

manusia (IPM).

b. Untuk mengetahui pola persebaran panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata,

investasi, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB), indeks

pembangunan manusia (IPM) tiap  kabupaten / kota di propinsi Jawa Timur

dalam bentuk peta geografis.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk melatih bersikap kritis terhadap

fenomena sosial ekonomi yang ada di masyarakat dan sebagai syarat

memenuhi derajat sarjana ekonomi

2. Bagi kalangan akademisi, merupakan bahan kajian lebih lanjut bagi

penelitian yang sejenis

3. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan ekonomi

khususnya yang menyangkut pengembangan daerah dan perencanaan

pembangunan, khususnya pemerintah propinsi Jawa Timur dan pemerintah

kabupaten/kotamadya di propinsi Jawa Timur.

4. Bagi masyarakat, memberikan gambaran dan wacana tentang masalah

mengenai infrastruktur jalan, ekonomi regional dan kesejahteraan

masyarakat.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

       Para ahli ekonomi maupun politik umumnya sepakat dan menjadikan

pertumbuhan ekonomi (economic growth) sebagai faktor terpenting dalam

pembangunan. Pemerintah di negara manapun dapat segera jatuh atau bangun

berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapainya

dan bahkan baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan tinggi atau

rendahnya mutu aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya

diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output nasional yang dihasilkannya

(Todaro, 2000). Secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan

output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada tahun tertentu

dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator

hasil pembangunan yang telah dilakukan dan sebagai penentu arah

pembangunan selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan

skala perekonomian yang bertambah baik.

       Beberapa ekonom, mengikuti aliran Neoklasik dengan menekankan pada

penyediaan tenaga kerja, stok modal dan perubahan teknologi dalam proses

pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini berdasarkan asumsi bahwa pasar dapat

mengalokasikan sumber daya secara efisien dan adanya perbedaan

pertumbuhan regional sebagai akibat dari alokasi sumber daya yang memenuhi

kriteria pareto optimum. Ekonomi lainnya mengikuti aliran Keynessian yang

menekankan pada faktor permintaan. Pendekatan aliran Keynessian ini

menempatkan isu sentral pada ekspor regional sebagai penggerak pertumbuhan
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ekonomi. Bagian yang paling menarik dari teori pertumbuhan regional adalah

adanya prinsip penyebab yang menetap (persistence) sebagai faktor

pertumbuhan untuk menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi regional

(Armstrong dan Taylor, 1993).

       Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan investasi

penunjang yang disebut investasi infrastruktur ekonomi dan sosial, misalnya

pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, penyediaan air bersih, serta

pembangunan fasilitas komunikasi, yang semuanya mutlak dibutuhkan dalam

menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif.

Umumnya para ekonom sepakat bahwa pembangunan infrastruktur dapat

mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada peningkatan

pendapatan perkapita penduduk. Keberadaan infrastruktur dapat meningkatkan

produktivitas dan hasil (output) bagi penduduk dimana infrastruktur dapat

mempermudah dan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi.

       Mengingat pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi, pemerintah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur

selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan

memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga

infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pembangunan infrastruktur juga sepatutnya melibatkan pihak swasta dan

masyarakat demi terciptanya pembangunan berkesinambungan. Haruslah ada

kombinasi yang tepat antara infrastruktur berskala besar dan kecil untuk

mencapai target penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu pendekatan lebih

terpadu dalam pembangunan infrastruktur mulai dari perencanaan sampai

pelayanannya kepada masyarakat, guna menjamin sinergi antar sektor, daerah

maupun wilayah.
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2.2 Ekonomi Regional dan PDRB

       Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang

menggambarkan tingkat perkembangan suatu negara yang diukur melalui

pertambahan dari pendapat riil. ”Economic Development Is Growth Plus Change”

yaitu berarti pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti

oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sukirno,

1994). Pertumbuhan ekonomi dirumuskan sebagai suatu proses kenaikan output

per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena memiliki unsur

dinamis, perubahan/ perkembangan. Aspek jangka panjang maksudnya bahwa

kenaikan output per kapita yang hanya terjadi selama setahun atau dua tahun

saja tidak bisa dikatakan sebagai pertumbuhan ekonomi.

2.2.1 Pemahaman Teoritis Tentang Pertumbuhan Ekonomi

       Ada beberapa definisi pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para

ahli antara lain :

a. Kuznets dalam Jhingan (2000) pada peringatan Nobel (1971)

mendefinisikan ”pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang

dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak

jenis barang-barang ekonomi oleh penduduknya”. Kenaikan kapasitas itu

sendiri ditentukan oleh atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau

penyesuaian –penyesuaian teknologi institusional dan ideologis terhadap

berbagai tuntutan yang ada

b. Samuel (1986) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti

pengembangan potensi output nasional suatu negara atau potensi riil

GNPnya dengan kata lain pengembangan kekuatan untuk berproduksi
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c. Menurut Arsyad (2004), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai

kenaikan GDP/GNP tanpa memandang kenaikan itu lebih besar/ kecil dari

tingkat pertumbuhan penduduk atau disertai dengan terjadi/ tidaknya

perubahan struktur ekonomi

       Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian

dalam memproduksi barang dan jasa pada suatu negara pada waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya diukur melalui GDP (Gross

Domestic Product). GDP adalah total nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang

disediakan oleh faktor produksi di dalam batas teori suatu negara

(perekonomian) dalam satu tahun.

       Teori  pertumbuhan ekonomi dibagi ke dalam tiga bagian, yakni teori

pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan neo-klasik dan teori pertumbuhan

modern. Teori pertumbuhan klasik dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo

dan Juan Stuart Mill. Teori pertumbuhan neo-klasik dikemukakan oleh Solow.

Sedangkan teori pertumbuhan modern dikemukakan oleh Kuznet.

• Teori Pertumbuhan Klasik

       Teori ini dikemukakan oleh oleh para ahli ekonomi klasik seperti Adam

Smith, David Richardo dan Juan Stuart Mill. Adam Smith adalah ahli ekonomi

klasik yang pertama kali mengemukakan mengenai pentingnya kebijaksanaan

lassez-faire atau sistem mekanisme pasar untuk memaksimalkan tingkat

perkembangan ekonomi suatu Negara. Adam Smith dalam bukunya “An Inquiry

Into the Nature and Causes of the Wealth of the Nation”, mengemukakan faktor-

faktor yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah

akan memperluas pasar  dan mendorong tingkat spesialisasi. Dengan adanya

spesialisasi akan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi karena spesialisasi
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akan mendorong produktifitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan

teknologi.

       Bila pandangan Adam Smith optimis terhadap pola proses pembangunan

maka hal ini bertentangan dengan pendapat David Ricardo. David Ricardo lebih

pesimis terhadap proses pembangunan dalam jangka panjang. Karena dalam

jangka panjang perekonomian akan mencapai “stationary state”, yakni suatu

keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Ricardo

berbeda pendapat dengan Adam Smith mengenai akhir daripada proses

pembangunan bersumber dari perbedaan pandangan mereka mengenai peranan

penduduk dalam pembangunan ekonomi. Dalam pandangan Adam Smith,

perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi karena hal

ini akan memperluas pasar. Sedangkan menurut pendapat Ricardo,

perkembangan penduduk yang berjalan dengan cepat akan menurunkan kembali

tingkat pembangunan ke taraf yang rendah.

       Sedangkan ahli ekonomi klasik lainnya John Stuart Mill menekankan faktor-

faktor yang penting bagi pembangunan ekonomi masa kini. Mill menekankan

faktor-faktor seperti tabungan, tingkat laba, kemajuan teknologi, distribusi yang

adil, perluasan perdagangan luar negeri, perubahan kelembagaan. Perluasan

perdagangan luar negeri (ekspor-impor) sebagaimana dikemukakan oleh Mill,

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam analisis selanjutnya,

Mill mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi, sangat bergantung pada

dua jenis perbaikan yakni perbaikan tingkat pengetahuan masyarakat dan

perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat

pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan dan berfikir tradisional.
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• Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

       Ahli ekonomi yang menjadi perintis teori neo-klasik adalah Solow yang

kemudian diikuti oleh beberapa ahli ekonomi lainnya. Sumbangan penting dari

teori  pertumbuhan neo-klasik adalah berbagai faktor dalam menciptakan

pertumbuhan ekonomi. Bila dalam teori-teori klasik yang menganggap bahwa

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bersumber utama dari pembentukan

modal, namun menurut teori-teori neo-klasik faktor utama yang menentukan

pertumbuhan adalah kemajuan teknologi serta berkembangnya kemahiran dan

ketrampilan tenaga kerja. Dalam teori neo-klasik, faktor-faktor produksi yag

dianggap sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan output adalah jumlah

tenaga kerja dan kapital

       Dalam kelompok teori neo-klasik, faktor-faktor produksi yang dianggap

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan output adalah jumlah tenaga kerja

dan kapital (modal) seperti yang terlihat pada gambar diatas. Peranan teknologi

dalam kelompok ini tidak mendapatkan secara eksplisit, walaupun pada tahun

1950-an dan 1960-an sudah mulai ada pembahasan mengenai dampak positif

dari kemajuan teknologi. Kelompok neo-klasik lebih memusatkan perhatian

terhadap efek positif dari akumulasi kapital dan tenaga kerja terhadap

pertumbuhan ekonomi. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi akan

meningkatkan kapisitas produksi yang tinggi pada industri tertentu, misal industri

yang berorientasi ekspor yang akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi.
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• Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

       Teori pertumbuhan ekonomi modern dikemukakan  oleh Profesor Kuznet

pada tahun 1871. Dalam analisisnya , Profesor Kuznet mengemukakan enam ciri

pertumbuhan ekonomi modern yang kemudian diimplikasikan dalam proses

pertumbuhan oleh semua negara yang sekarang telah maju. Keenam

karakteristik tersebut adalah :

1. Tingginya tingkat produk per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi

2. Tingginya peningkatan produktivitas terutama produktivitas tenaga kerja

3. Tingginya tingkat tranformasi struktur ekonomi

4. Tingginya tingkat struktur sosial dan ideologi

5. Kecenderungan negara-negara yang ekonominya sudah maju untuk pergi

ke seluruh pelosok dunia untuk mendapatkan pasaran dan bahan baku

6. Arus barang (ekspor-impor), arus modal, dan arus orang antar bangsa yang

meningkat

       Keenam karakteristik pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sangat

berhubungan dan saling memperkuat. Tingginya tingkat produktivitas per kapita

adalah hasil dari meningkatnya tingkat produktivitas tenaga kerja yang cepat.

Tingginya tingkat pendapatan per kapita menyebabkan tingginya tingkat

konsumsi per kapita, dengan demikian memberikan insentif untuk mengubah

struktur produksi. Dalam kelompok modern, faktor-faktor produksi yang dianggap

sama pentingnya bagi pertumbuhan ekonomi tidak hanya tenaga kerja dan

modal tetapi juga perubahan teknologi (yang terkandung di dalam barang

modal), energi, entrepreneurship, bahan baku dan material. Selain itu, faktor-

faktor lain yang oleh teori modern yang juga dianggap sangat berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan dan kondisi infrastruktur,

hukum serta peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah (yang antara lain
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dicerminkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah), birokrasi dan dasar tukar

internasional.

       Pentingnya faktor-faktor ini terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari

kasus negara-negara di Afrika, terutama Sub-Sahara Afrika, yang

pembangunannya berhenti. Menurut studi-studi yang ada, terhentinya

pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut disebabkan antara lain oleh

kualitas SDM-nya yang sangat rendah, politik yang tidak stabil, defisit keuangan

pemerintah dan keterbatasan infrastruktur.

2.2.2 Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

       Di dalam teori umum pertumbuhan ekonomi  diatas, pertumbuhan ekonomi

ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dari faktor-faktor produksi, seperti

sumberdaya manusia, kapital, teknologi, entrepreneurship dan energi.  Akan

tetapi, faktor penentu tersebut untuk jangka panjang, bukan pertumbuhan jangka

pendek. Dengan perkataan lain untuk  pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini

akan lebih baik, sama, atau lebih buruk daripada suatu periode lebih ditentukan

oleh faktor-faktor yang sifatnya lebih jangka pendek yang dapat dikelompokkan

ke dalam faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal.

       Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu

masyarakat adalah :

a. Akumulasi Modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah

(lahan), peralatan (infrastruktur), investasi dan sumber daya manusia

b. Pertumbuhan Penduduk

c. Kemajuan Teknologi
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2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah

suatu keadaan dimana segenap warga negara, tanpa terkecuali dan dimana pun

berada, selalu dalam kondisi serba kecukupan segala kebutuhannya, baik

material maupun spiritual, keamanan dan ketertibannya terjamin, hidupnya

tenteram dan damai, jauh dari kejahatan dan saling curiga (Soepardjo Rustam,

1993, 40).

2.3.1 Kesejahteraan Masyarakat dan Indikatornya

       Menurut Badan Pusat Statistik tahun 1992, kesejahteraan masyarakat

harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pendidikan

Indikatornya antara lain : tingkat pendidikan, tingkat melek huruf, tingkat

partisipasi pendidikan

2. Kesehatan

Indikatornya antara lain : fasilitas kesehatan, hari-hari sakit

3. Perumahan

Indikatornya antara lain : sumber air bersih dan listrik, sanitasi, mutu

rumah tinggal

4. Angkatan Kerja

Indikatornya antara lain : partisipasi tenaga kerja, jumlah jam kerja,

sumber penghasilan utama, status pekerjaan

5. Keluarga Berencana dan Fertilitas

Indikatornya antara lain : penggunaan ASI, tingkat imunisasi, kehadiran

tenaga kesehatan pada kelahiran, penggunaan alat kontrasepsi

6. Ekonomi, khususnya tingkat pendapatan per kapita
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7. Kriminalitas

Indikatornya antara lain : jumlah pencurian per tahun, jumlah

pembunuhan per tahun, jumlah perkosaan per tahun

8. Perjalanan Wisata

Indikatornya antara lain : perjalanan wisata per tahun

9. Akses Media Massa

Indikatornya antara lain : jumlah surat kabar, jumlah radio, jumlah televisi

       Beckerman (1998 : 126) membedakan indikator-indikator tingkat

kesejahteraan masyarakat, dalam 3 kelompok yaitu :

Kelompok Pertama

Merupakan usaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat

di dua atau beberapa negara dengan cara memperbaiki cara-cara

yang dilaksanakan dalam perhitungan pendapatan nasional. Usaha ini

dipelopori oleh Colin Clark dan selanjutnya disempurnakan oleh

Gilbert dan Kravis

Kelompok Kedua

Adalah usaha untuk membuat penyesuaian dalam pendapatan

masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan

perbedaan tingkat harga di setiap negara

Kelompok Ketiga

Usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan

masyarakat dari setiap negara berdasarkan pada data yang tidak

bersifat moneter (non-monetary indicators) seperti jumlah kendaraan

bermotor, konsumsi minyak, jumlah penduduk bersekolah, dan

sebagainya. Usaha ini dipelopori oleh Bennet.
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       Menurut Beckerman (1998 : 154), dari berbagai cara diatas, cara yang

dilakukan oleh Gilbert dan Kravis adalah cara yang paling sempurna. Cara ini

merupakan usaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan

pembangunan di beberapa negara dengan memperbaiki metode perbandingan

pendapatan nasional dari masing-masing negara.

       Usaha ini dalam menentukan dan membandingkan kesejahteraan antar

negara telah dilakukan pula oleh United Nations Research for Social

Development (UNSRID), yang berpusat di Jenewa tahun 1980. Dalam penelitian

tersebut yang dilakukan adalah menciptakan indeks taraf pembangunan dari

negara-negara maju dan NSB berdasarkan kepada sifat dari 18 jenis data berikut

:

1)   Tingkat harapan hidup (Life Expectancy)

2) Presentase Produk Domestik Bruto (PDB) yang berasal dari

industri-industri pengolahan (Manufacturing)

3)   Konsumsi energi per kapita

4)   Konsumsi listrik per kapita

5)   Konsumsi baja per kapita

6)   Nilai per kapita perdagangan luar negeri

7)   Produk pertanian

8)   Pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto (PNB)

9)   Presentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan

menengahkejurusan

10)   Presentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan

11)   Jumlah surat kabar

12)   Jumlah telepon

13)   Jumlah radio
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14)   Jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk

atau lebih

15)   Konsumsi protein hewani per kapita

16)   Presentase laki-laki dewasa yang bekerja di sektor pertanian

17) Presentase tenaga kerja (dari keseluruhan tenaga kerja yang

mempunyai pekerjaan)

2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan

       Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, Morris D. Morris (1995 :

86) mengenakan Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Kualitas Hidup

atau yang telah dikembangkan oleh United Nations of Development Program

pada tahun 1990 dan sekarang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan

Manusia (Human Development Index = HDI).

       Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit dari harapan hidup,

melek huruf dewasa, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Sampai tahun 1996, tingkat pembangunan manusia regional di Indonesia dinilai

cukup impresif seperti tampak dari berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan

sampai pada membaiknya tingkat harapan hidup dan melek huruf (BPS-

Bappenas-UNDP, 2001). Namun capaian tersebut segera mendapatkan

tantangan ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997.

Ditambahkan pula bahwa hal yang paling tampak dan kemudian berpengaruh

kepada indeks pembangunan manusia (IPM) melalui komponen pengeluaran per

kapita adalah membumbungnya tingkat inflasi sementara upah riil merosot

sehingga daya beli masyarakat terpuruk. Harga-harga kebutuhan rumah tangga

meningkat drastis disertai pula dengan turunnya pendapatan masyarakat akibat

pengurangan jam kerja dan peningkatan jumlah pengangguran sehingga daya
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beli riil masyarakat pun anjlok dan merubah pula pola konsumsi masyarakat

(Rafinus, Lukman, Djaja, 2000).

       Salah satu aspek strategis dan menentukan dalam mewujudkan masyarakat

yang madani adalah pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia bagi

pembangunan masyarakat. Untuk mencapai kualitas SDM yang mampu

mendukung pembangunan, diperlukan pendidikan yang terselenggara secara

sistematik dan diarahkan langsung bagi pembebasan jiwa dari kesempitan

berpikir serta takut dalam upaya mencerdaskan rakyat.

       Pendidikan merupakan bagian penting dalam rangka proses pendewasaan

bangsa, menciptakan manusia-manusia tangguh, berwawasan luas, memiliki

keterampilan dan pengetahuan yang dapat menumbuhkan kesanggupan dari

pengembangan dirinya maupun masyarakat. Pengetahuan, keterampilan dan

penguasaan teknologi merupakan faktor endogen yang menghasilkan

pertumbuhan ekonomi. Semakin maju dan semakin banyak orang

berpengetahuan akan semakin memacu pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat tercapai.

       Akibat krisis, tidak ada satu provinsi pun yang tidak mengalami penurunan

IPM bahkan sejumlah provinsi mengalami kemerosotan tajam sehingga IPM

1999 menjadi lebih rendah daripada IPM 1990 (Brata, 2002). Komponen-

komponen lain dari IPM pada umumnya masih mengalami peningkatan namun

peningkatan ini menjadi tidak mampu menolong untuk mempertahankan IPM

karena ”tenggelam” oleh tajamnya penurunan daya beli masyarakat. Kendati

demikian yang cukup menguntungkan adalah bahwa aspek pendidikan cukup

tertolong oleh telah meningkatnya persepsi masyarakat baik kaya maupun miskin

akan pentingnya pendidikan (Oey-Gardiner, 2000).
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       Selain terhadap IPM, krisis ekonomi tahun 1997 juga meningkatkan jumlah

penduduk miskin. Sejak tahun 1987 mesin pertumbuhan terpenting dalam

ekonomi Indonesia adalah sektor industri dan jasa (Booth, 2000). Mesin

pertumbuhan tersebut termasuk juga dalam menyerap tenaga kerja. Namun

krisis ekonomi menyebabkan sektor-sektor modern tersebut mengalami kontraksi

dengan akibat berkurangnya kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat

pengangguran pun mengalami kenaikan dari 4,9 persen pada tahun 1996

menjadi 6,1 persen pada tahun 2000. Bahkan krisis ekonomi juga telah

membalikkan tren formalisasi ekonomi sebagaimana tampak dari berkurangnya

pangsa pekerja sektor formal (Suryahadi, Widyanti, Perwira, Sumarto, 2003).

       Pengangguran dan lenyapnya sumber penghasilan akibat krisis disertai pula

dengan membumbungnya harga bahan pokok. Indeks harga konsumen (IHK)

pangan meningkat sekitar 160 persen antara 1996 dan 1999 sedangkan non-

pangan hanya meningkat 76 persen (Balisacan, Pernia, Asra, 2003).

Peningkatan harga ini makin memberatkan penduduk sehingga berdampak pada

meningginya tingkat kemiskinan. Pengangguran, hilangnya penghasilan serta

kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial

yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi. Hasil

survei yang dilakukan Bank Dunia bekerjasama dengan Ford Foundation dan

Badan Pusat Statistik (Sepetember-Oktober 1998) menegaskan bahwa ketiga

persoalan itu oleh masyarakat ditempatkan sebagai persoalan prioritas atau

harus segera mendapatkan penyelesaian (Watterberg, Sumarto, Prittchett,

1999).

       Krisis ekonomi 1997 dapat dikatakan telah membalikkan penurunan tingkat

kemiskinan yang dicapai sebelumnya. Beberapa provinsi di Indonesia bagian

Timur mengalami lonjakan persentase penduduk miskin yang cukup besar pada

tahun 1999. Bahkan, berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan BPS,
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sampai tahun 2002 tingkat kemiskinan di seluruh propinsi masih lebih tinggi dari

tingkat kemiskinan tahun 1996, kendati sudah lebih rendah daripada tahun 1999.

       Selain itu, distribusi pendapatan juga ikut menentukan capaian

pembangunan manusia dan kondisi kemiskinan. Dalam konteks ”pertumbuhan

pro-penduduk miskin”, Timmer (2004) misalnya mengatakan bahwa hal ini

membutuhkan hubungan yang seimbang dan simultan antara proses

pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Dengan kata lain, pertumbuhan tidaklah

cukup untuk menekan tingkat kemiskinan jika bersamaan dengan itu terjadi

peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini memperjelas argumen

umum yang ada yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk memerangi

kemiskinan.

2.4 Infrastruktur

2.4.1 Definisi Infrastruktur

       Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi,

pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup

sosial dan ekonomi (Grigg, 1988).

       Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial

dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem

infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur dasar,

peralatn-peralatan, instalansi-instalansi yang dibangun dan yang dibutuhkan

untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik

juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan

mengtakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem

sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. (Grigg, 2000).
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       Menurut MacMillan Dictionary of Modern Economics (1996) infrastruktur

merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa

antara pembeli dan penjual. Sedangkan The Routledge Dictionary of Economics

(1995) memberikan pengertian lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga

merupakan pelayan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi

dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan

menyediakan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya.

2.4.2 Bentuk, Macam dan Fungsi Infrastruktur

2.4.2.1 Bentuk Infrastruktur

Menurut bentuknya prasarana dapat dibagi menjadi dua kelompok

(a) yang berbentuk ruang atau bangunan (space)

(b) yang berbentuk jaringan (network)

2.4.2.2 Macam Infrastruktur

Infrastruktur yang berbentuk ruang ada 2 (dua) macam,

-  Ruang tertutup

• perlindungan, yaitu rumah;

• pelayanan umum, yaitu prasarana kesehatan dan keamanan,

misalnya : balai pengobatan, rumah sakit, pos pemadam

kebakaran, dan sebagainya

• kehidupan ekonomi : los pasar, bangunan bank, bangunan toko,

pabrik, dan sebagainya

• kebudayaan pada umumnya, misalnya : bangunan pemerintah,

bangunan sekolah, bioskop, museum, gedung perpustakaan,

dan sebagainya
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-   Ruang terbuka

• kebudayaan, misalnya : lapangan olahraga, kolam renang

terbuka, taman, kampus universitas, dan sebagainya

• kehidupan ekonomi (mata pencaharian), misalnya : sawah,

kebun, kolam, hutan, pasar, pelabuhan, dan sebagainya

• kehidupan sosial, misalnya : kawasan rumah sakit, kawasan

perumahan, tanah lapang untuk latihan militer, danau untuk

rekreasi, dan sebagainya

Infrastruktur yang berbentuk jaringan ada 4 (empat) macam :

• sistem pengangkutan, misalnya : jaringan jalan, jaringan rel

kereta api, jaringan sungai untuk berlayar, dan sebagainya

• utilitas umum (public utility), misalnya : jaringan pipa air minum,

jaringan pipa gas, jaringan kawat listrik, jaringan pipa penyehat

(riol dan selokan), dan sebagainya

• sistem komunikasi perseorangan dan komunikasi massa,

misalnya : jaringan kawat telepon, jaringan kawat / kabel

telegram dan sebagainya

• sistem pelayanan dalam kehidupan sosial ekonomi, misalnya :

irigasi dan pengairan, parit pelayaran, dan sebagainya.

2.4.2.3 Fungsi Infrastruktur

       Infrastruktur menurut fungsi (peran) dapat dikatakan berguna bagi seluruh

kebudayaan, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan ekonomi.

       Dalam kegiatan sosial ekonomi terdapat suatu istilah, yaitu ambang

(theshold), yang berarti jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk

menunjang supaya suatu fungsi tertentu dapat berjalan lancar. Misalnya suatu
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macam infrastruktur yang lebih tinggi fungsinya, atau yang diperlukan oleh

jumlah penduduk yang besar secara kuantitas (pasar, sekolah, dan sebagainya),

harus terletak di wilayah yang jangkauan pelayanannya lebih luas, yaitu di

kecamatan bukan di desa.

       Infrastruktur tersebut dapat dibedakan menurut fungsinya dalam 2 (dua)

kelompok besar, yaitu :

1) Infrastruktur sosial (yang berbentuk jaringan atau berbentuk ruang /

bangunan) terdapat dalam kegiatan : kekeluargaan, pemerintahan,

agama, kesehatan, pendidikan, rekreasi, jaminan / bantuan sosial,

keamanan dan pertahanan, perhubungan dan komunikasi, informasi

dan data.

2)  Infrastruktur ekonomi (yang berbentuk jaringan atau ruang) terdapat

dalam kegiatan : pertanian/ perkebunan, peternakan/ perikanan/

kehutanan, industri, konstruksi bangunan, pariwisata dan perhotelan,

perdagangan dan perusahaan jasa lain, perhubungan dan komunikasi

serta informasi dan data.

2.4.3 Komponen Infrastruktur

       Seperti telah disebutkan bahwa sistem infrastruktur merupakan pendukung

utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat serta mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh American

Public Works Association (APWA), infrastruktur dikelompokkan menjadi 13

(tigabelas) kategori (Stone, 1974). Sedangkan komponen-komponen infrastruktur

yang tercakup dalam Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)

dan yang menjadi tanggung jawab Departemen Pemukiman dan Prasarana

Wilayah ditunjukkan dalam tabel 1.3.



27

Tabel 2.3 : Jenis Infrastruktur Publik
.

Sumber : Robert J Kodoatie, 2003

2.5 Infrastruktur Jalan

       Dalam konteks mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, pekerjaan rumah

pemerintah yang harus diselesaikan adalah masalah infrastruktur. Salah satunya

adalah jalan. Begitu pentingnya keberadaan jalan ini bagi pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan jalan yang layak akan mengurangi biaya distribusi. Tak hanya itu,

keberadaan jalan akan memunculkan efek multiplier lainnya.

2.5.1 Definisi Infrastruktur Jalan

       Jalur yang dipergunakan sebagai tempat perpindahan atau lintasan atau

prasarana yang mungkin sudah disiapkan oleh alam, seperti sungai, laut dan

udara atau jalur lintasan hasil kerja pemikiran manusia (man made).

No. APWA No P3KT
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Sistem penyediaan air : waduk,
penampungan air, transmisi dan distribusi,
fasilitas pengolahan air (treatment plan)
Sistem pengelolaan air limbah : pengumpul,
pengolahan, pembuangan, daur ulang
Fasilitas pengelolaan limbah (padat)
Fasilitas pengendalian banjir, drainase dan
irigasi
Fasilitas lintas air dan navigasi
Fasilitas transportasi
Sistem transit publik
Sistem kelistrikan : produksi dan distribusi
Fasilitas gas alam
Gedung publik : sekolah, rumah sakit
Fasilitas perumahan publik
Taman kota sebagai daerah resapan,
tempat bermain termasuk stadion
Komunikasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Perencanaan kota
Peremajaan kota
Pembangunan kota baru
Jalan kota
Air bersih
Drainase
Air limbah
Persampahan
Pengendalian banjir
Perumahan
Perbaikan kampung
Perbaikan prasarana kawasan
pasar
Rumah sewa
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2.5.2 Klasifikasi Jaringan Infrastruktur Jalan

       Ruang lalu lintas pada infrastruktur jalan berupa ruas jalan yang ditentukan

hierarkinya menurut perannya terdiri atas jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan

lokal. Selanjutnya jalan dibagi dalam beberapa kelas yang didasarkan pada

kebutuhan transportasi. Menurut Undang-Undang Tentang Jalan No.13 Tahun

1980 dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985, sistem prasarana jalan

dibagi menjadi sistem primer dan sistem sekunder sebagai berikut :

1) Sistem primer diberlakukan untuk komponen prasarana yang berperan

dalam pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan wilayah secara

keseluruhan. Sistem jaringan primer disusun mengikuti ketentuan

pengaturan tata ruang dan struktur pengembangan wilayah tingkat

nasional yang menghubungkan antar kota sesuai dengan hierarkinya

2) Sistem sekunder diberlakukan untuk komponen prasarana yang berperan

dalam pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Sistem

jaringan sekunder disusun berdasarkan struktur kota yang ada, dengan

mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang menghubungkan

kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer dan sekunder sesuai

dengan hierarkinya

Menurut fungsi prasarana jaringan jalan dapat diklasifikasikan menjadi

tiga kelompok utama yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.

Masing-masing sistem mempunyai pembagian fungsi sebagai berikut :

1) Jalan arteri, melayani angkutan umum dengan ciri pelayanan jarak jauh,

kecepatan rata-rata tinggi dan jalan masuk dibatasi secara efisien
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2) Jalan kolektor, melayani angkutan pengumpul dengan ciri perjalanan

jarak sedang, kecepatan rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi

3) Jalan lokal, melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak dekat,

kecepatan rendah dan jalan masuk dibatasi

       Menurut status menghasilkan pembagian wewenang dan tanggung

jawab menjadi tiga tingkatan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah

Propinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten, dengan masing-masing

kawasan sebagai berikut.

       Klasifikasi jalan menurut kelasnya dalam Peraturan Pemerintah

No.43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan adalah

sebagai berikut :

1) Jalan Kelas I :

Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan

dengan lebar maksimum 2.500 mm. Panjang maksimal 18.000 mm

dengan sumbu terberat > 10 ton

2) Jalan Kelas II :

Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan

dengan lebar maksimal 2.500 mm, panjang jalan maksimal 18.000 mm,

muatan sumbu terberat maksimal 10 ton

3) Jalan Kelas IIIA :
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Jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk

muatan dengan lebar maksimal 2.500 mm, panjang maksimal 18.000

mm, muatan sumbu terberat maksimal 8 ton

4) Jalan Kelas IIIB :

Jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan

dengan lebar maksimal 2.500 mm, panjang maksimal 12.000 mm,

muatan sumbu terberat maksimal 8 ton

5) Jalan Kelas IIIC :

Jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan

dengan lebar maksimal 2.100 mm, panjang maksimal 9.000 mm, muatan

sumbu terberat maksimal 8 ton

Wewenang pembinaan jalan dapat dikelompokkan menurut :

1) Jalan Nasional adalah dibawah wewenang pembinaan Menteri

Permukiman atau pejabat yang ditunjuk

2) Jalan Propinsi pembinaannya dibawah wewenang Pemerintah Daerah

Propinsi atau instansi yang ditunjuk

3) Jalan Kota dibawah wewenang Pemerintah Daerah Kota atau instansi

yang ditunjuk

4) Jalan Desa dibawah Pemerintah Desa / Kelurahan

5) Jalan Khusus dibawah pejabat atau orang yang ditunjuk
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Klasifikasi jalan menurut status atau wewenang pembinaannya :

1) Jalan Nasional

- Jalan arteri primer

- Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi

- Jalan selain kedua jenis diatas yang memiliki nilai strategis terhadap

kepentingan nasional

2) Jalan Propinsi

- Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi

dengan ibukota kabupaten / kota

- Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten /

kota

- Jalan selain kedua jenis di atas yang mempunyai nilai strategis terhadap

kepentingan nasional

- Jalan dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jenis dari jenis

nasional di atas

3) Jalan Kabupaten

- Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jenis jalan nasional dan jalan

propinsi

- Jalan lokal primer
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- Jalan sekunder selain yang termasuk jenis jalan nasional dan jalan

propinsi

- Jalan selain tersebut di atas tetapi memiliki nilai strategis terhadap

kepentingan nasional

4) Jalan Kota, yaitu jaringan jalan sekunder di dalam kota

5) Jalan Desa, yaitu jaringan jalan sekunder di dalam desa

6) Jalan Khusus, yaitu jalan yang dibangun dan dipelihara oleh instansi /

badan hukum atau perorangan untuk melayani kepentingan masing-

masing

2.6. Ekonomi Transportasi

       Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta

memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat

diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan

ekonomi suatu negara. Untuk tiap tingkatan perkembangan ekonomi diperlukan

kapasitas transportasi yang optimum. Tiap negara atau daerah bagaimanapun

tingkatan perkembangan ekonominya dalam rangka menyusun sistem

transportasi yang layak dan memadai sebagai salah satu sarana penunjang

aktivitas perekonomian.

       Transportasi sebagai dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan

tingkat kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan

adanya transportasi menyebabkan, adanya spesialisasi atau pembagian

pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan sumber daya alam maupun sosial

yang dimiliki  suatu wilayah.
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       Output ekonomi regional dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu

negara atau daerah tergantung pada tersedianya pengangkutan yang tersedia

dalam wilayah tersebut. Suatu komoditi baik itu barang maupun jasa akan

mempunyai nilai menurut tempat dan waktu, jika barang tersebut dipindahkan

dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam hal ini, dengan menggunakan

transportasi dapat menciptakan suatu komoditi berguna menurut waktu dan

tempatnya (time and place utility).

       Dalam transportasi kita melihat dua kategori, yaitu :

Pertama : Pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan

menggunakan alat angkut

Kedua : Mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat yang

lainnya

       Guna mempelajari transportasi secara mendalam, perlu diketahui makna

dari sistem transportasi (transportation systems). Dengan demikian kita dapat

simpulkan bahwa definisi transportasi adalah kegiatan pemindahan barang

(muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi

terlihat ada dua unsur terpenting, yaitu :

a. Pemindahan/ pergerakan (movement)

b. Secara fisik mengubah  tempat dari barang dan jasa ke tempat lain
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2.6.1. Tujuan transportasi

Tujuan transportasi dalam pengembangan ekonomi, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata

antar penduduk, bidang usaha dan daerah

2. Meningkatkan jenis dan jumlah barang  jadi dan jasa yang dapat dihasilkan

para konsumen, industri dan pemerintah

3. Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta

meng-supply pasaran dalam negeri

4. Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat

2.6.2. Peran Transportasi

      Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat

pembangunan ekonomi, dan sosial politik. Pengangkutan merupakan sarana dan

prasarana bagi pembangunan ekonomi daerah atau negara yang bisa

mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi (rate of growth).

Diantara peran transportasi tersebut adalah :

a. Transportasi dan kehidupan masyarakat

       Transportasi bermanfaat bagi masyarakat, dalam arti hasil-hasil produksi

dan bahan-bahan baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada perusahan

industri. Hasil-hasil barang jadi yang diproduksi oleh pabrik dijual oleh produsen

kepada masyarakat atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang
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pemasaran. Untuk mengangkut bahan-bahan baku dan barang-barang jadi

dibutuhkan jasa-jasa transportasi (darat, laut dan udara).

       Selain itu transportasi melaksanakan penyebaran penduduk dan

pemerataan pembangunan. Penyebaran penduduk ke seluruh pelosok juga

menggunakan berbagai jenis moda transportasi. Selain itu, hasil-hasil barang jadi

yang diproduksi oleh industri dipasarkan untuk dijual kepada perusahaan niaga

dan konsumen akhir. Untuk mengangkut diperlukan moda transportasi oleh

pembeli dan seterusnya.

Gambar 2.1 : Skema peranan moda transportasi dalam masyarakat

b. Spesialisasi Secara Geografis

       Tiap-tiap daerah mempunyai kekhususan dalam arti spesialisasi yang

berbeda untuk masing-masing wilayah dan daerah. Contohnya, hasil

kelautan dan perikanan di kabupaten Lamongan berbeda dengan migas di

kabupaten Sumenep. Hasil-hasil suatu daerah yang dikarenakan

spesialisasi secara geografis tersebut, akan dapat dijual atau dipasarkan,

Sumber-Sumber Bahan Baku Pemasaran Bahan Baku

Bahan BakuPengolahan Bahan Baku

Hasil Barang dan Jasa Pemasaran

Konsumen AkhirPerusahaan
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bilamana tersedia alat pengangkutan dan infrastruktur jalan yang

memadai.

c. Produksi yang ekonomis

       Suatu produksi akan bermanfaat dan ekonomis, bila tersedia cukup

moda transportasi, ada kaitannya transportasi dengan produksi dalam arti

pelemparan komoditi tersebut ke pasar (market).

       Dan terlihat ada hubungan yang sangat kuat antara transportasi dan

sisi produksi dalam perekonomian masyarakat, yakni :

1. Dengan tidak tersedianya transportasi masyarakat tidak akan

bisa mengecam keuntungan dari kegiatan produksi

2. Dengan adanya sarana transportasi, maka harus dimanfaatkan

seoptimal mungkin agar hasil produksi dapat dipasarkan dan

bahan baku yang dibutuhkan dapat diperoleh.

3. Dengan pengelolaan moda transportasi yang efektif dan efisien,

maka akan memberikan dampak mikro dan makro terhadap

pembangunan ekonomi.
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2.7 Kerangka Pikir

DAMPAK INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP EKONOMI REGIONAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROPINSI JAWA TIMUR

Fakta
Infrastruktur jalan sebagai enabler kegiatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum
menjadi skala prioritas utama dalam kebijakan
pemerintah
Masih kurangnya pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur jalan di seluruh
kabupaten / kota yang ada di propinsi Jawa
Timur, sehingga pusat kegiatan ekonomi dan
pusat pemerintahan masih dominan

Harapan
Perlunya perhatian dan kebijakan pemerintah
dalam rangka percepatan pembangunan
insfratruktur jalan untuk meningkatkan output
ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat di
propinsi Jawa Timur, khususnya kawasan yang
masih minim.

Penelitian Tentang Dampak Infrastruktur Jalan Terhadap Ekonomi Regional dan Kesejahteraan Masyarakat
Propinsi Jawa Timur

1. Seberapa besar pengaruh faktor produksi yang diwakili panjang jalan, lalu lintas harian rata-
rata, investasi dan jumlah penduduk terhadap output yang diwakili produk domestik regional
bruto dan produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia

2. Bagaimana pola sebaran data panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata , investasi , jumlah
penduduk,  produk domestik regional bruto dan terhadap indeks pembangunan manusia
dalam bentuk pemetaan geografis secara manual

Infastruktur jalan baik fisik (panjang jalan) maupun non-fisik (lalu lintas harian rata-rata) diduga secara
signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap ekonomi regional yang diwakili produk domestic regional
bruto dan produk domestik regional bruto terhadap indeks pembangunan manusia

Analisis Jalur dan Analisis
Pemetaan Geografis Secara
Manual

Pendugaan Model

Estimasi Parameter

Hasil Analisis dan Pembahasan

Data Sekunder :
1. Panjang Jalan
2. Lalu Lintas Harian Rata-Rata
3. Investasi
4. Jumlah Penduduk
5. PDRB
6. IPM

Rekomendasi Kebijakan :
1. Pembangunan infrastruktur

jalan  masih dibutuhkan
guna menunjang kegiatan
ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan

2. Pusat pertumbuhan baru
perlu dibangun di setiap titik
kabupaten/ kota di Jawa
Timur, tidak hanya terpusat
di bagian tengah propinsi

Pembuktian Hipotesis

Hipotesis

Permasalahan

Latar Belakang

Hasil Analisis :
1. Ada pengaruh antara infrastruktur jalan dan factor produksi

lain terhadap PDRB dan PDRB terhadap IPM
2. Infrastruktur jalan dan kegiatan ekonomi masih terpusat di

wilayah tengah geografis propinsi Jawa Timur
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2.8  Penelitian Terdahulu

       Penelitian merupakan hasil karya seseorang atau kelompok dalam

melakukan studi terhadap sesuatu hal atau permasalahan pada suatu tempat

dan waktu tertentu. Tema penelitian antara seseorang dengan orang lain tidak

menutup kemungkinan untuk sama. Oleh karena itu orisinalitas dalam melakukan

penelitian merupakan hal utama dari nilai penelitian itu sendiri. Keragaman dan

kesamaan merupakan dua hal yang memiliki dampak positif dan negatif.

Penelitian sejenis bisa menjadi satu bentuk kesamaan yang dapat membawa

dampak positif bagi para penulisnya.

       Dampak positif dari penelitian sejenis dapat memberikan gambaran

mengenai obyek studi dan metode analisis yang digunakan oleh peneliti

sebelumnya kepada peneliti yang sejenis temanya. Oleh karena itu dalam

penelitian ini ada beberapa penelitian sejenis yang membantu peneliti dalam

proses penelitian.

       Perdebatan mengenai peranan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi

telah ada sejak munculnya kontroversi Rostow-Hirschman. Perdebatan ini timbul

kembali Sejak Aschauer (1989) menyatakan dengan tegas bahwa terdapat

hubungan yang positif antara investasi infrastruktur dengan produktivitas di

negara-negara Amerika Serikat dan negara-negara maju OECD.

       Pendapat ini kemudian dikaji oleh World Bank dan di dalam World Bank

Report (1994) disebutkan bahwa terdapat rentang yang luas dari peranan

infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi yaitu dari tidak memberikan pengaruh

(no effect) hinggá tingkat pengembaliannya (rate of return) melebihi 100%

pertahun. Sedangkan Gramlich (1994) melakukan penelitian terhadap literatur

yang ada dan mengalami kesulitan untuk mengemukakan bukti-bukti mengenai

kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.
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       Tetapi banyak ahli yang mendukung pernyataan Auscher dimana salah

satunya adalah Easterly dan Rebelo (1993) yang dengan menggunakan data

beberapa negara, menemukan adanya efek positif dari investasi di transportasi

dan komunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

       Kemudian Canning, Fay dan Perrotti (1992, 1994) dengan menggunakan

persamaan Barro mengestimasi bahwa terdapat hubungan yang signifikan

antara infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Lee dan Anas (1992)

menemukan bahwa kekurangan stok infrastruktur terutama listrik merupakan

hambatan terbesar dalam perkembangan negara Nigeria. Antle (1983)

menemukan bahwa peranan infrastruktur yang cukup significan untuk

mengembangkan produktivitas pertanian di negara yang sedang berkembang.

       Todaro (2000) menjelaskan kaitan infrastruktur dengan pembangunan

ekonomi bahwa tercakup dalam pengertian infrastruktur adalah aspek fisik dan

finansial yang terkandung dalam jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan udara

dan bentuk-bentuk sarana transportasi lainnya dan komunikasi ditambah air

bersih, lembaga-lembaga keuangan, listrik dan pelayanan publik seperti

pendidikan dan kesehatan. Tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara

adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi (Michael P. Todaro, 2000, Glosary).

       Hasil studi Bank Dunia (1994) bahwa faktor utama yang menyebabkan

pertumbuhan ekonomi dunia pada abad duapuluh menjadi relatif sangat cepat

dibanding beberapa abad sebelumnya adalah karena kemajuan teknologi dan

pertumbuhan infrastruktur. Berdasarkan kajian empiris, dapat dibuktikan bahwa

semakin maju atau semakin modern tingkat perekonomian suatu negara, maka

semakin besar pula tingkat kebutuhan infrastruktur.
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       Glen Weisbrod dan Frederick Treys (1998) meneliti dampak penyediaan

jalan tol di Amerika Serikat. Bahwa pembangunan jalan tol (highway) memang

dapat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan output atau perekonomian

melalui pengaruhnya pada tingkat individu (perusahaan) lokal (negara bagian)

maupun pada skala nasional. Adapun dampak positif tersebut terjadi karena :

o menurunnya biaya perjalanan (travel costs)

o menurunnya biaya logistik (logistic costs)

o meningkatnya skala produksi dan daya jangkau aktivitas

perekonomian (greater operating scale accessibility economies).

       Pembangunan jalan tol juga akan mempengaruhi pola struktur aliran tenaga

kerja antar daerah dan daya saing perekonomian, baik tingkat lokal, nasional

maupun global.

       Fox dan Zeitch (2004) melakukan studi perbandingan kajian literatur yang

telah dilakukan oleh para ahli mengenai dampak penyediaan infrastruktur dan

pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi empiris yang dikutip mereka antara lain :

1. Studi Aschauer (1989) yang mengungkapkan bahwa

menurunnya laju pertumbuhan investasi sektor publik selama

periode 1970-an dan 1980-an merupakan factor utama

penyebab menurunnya produktivitas sektor swasta.

2. Studi Morisson dan Schwartz (1996) yang mengungkapkan

dengan data industri, tingkat negara bagian di USA dapat

ditunjukkan bahwa investasi infrastruktur memberikan dampak

positif bagi perusahaan dan menstimulir pertumbuhan

produktivitas melalui peningkatan produktivitas pekerja.

3. Hougwout (2002) yang mengatakan bahwa sangat penting

untuk membedakan antara investasi sektor publik yang

mempengaruhi produktivitas perekonomian secara
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keseluruhan dengan analisis yang hanya melihat dampak

investasi sektor publik terhadap wilayah yang bersangkutan.

4. Grimes (2003) yang menyatakan bahwa hasil-hasil studi yang

sifatnya disagregat menunjukkan struktur pengeluaran

pemerintah (sektor publik) mempunyai dampak yang jauh lebih

penting atau signifikan dibanding dengan besar nominalnya.

       Hasil studi Mamatzakis (1999) mengenai pengaruh investasi sektor publik

(infrastruktur) terhadap penurunan biaya produksi, peningkatan permintaan input

sektor swasta dan kinerja perusahaan-perusahaan industri di Yunani. Sekalipun

hasil studi tersebut menunjukkan variasi antar industri, namun tetap dapat

dibuktikan bahwa infrastruktur publik mempunyai pengaruh signifikan dan positif

terhadap kinerja perusahaan industri. Hasil studi juga menunjukkan bahwa

infrastruktur publik mempunyai hubungan komplemen dengan pembentukan

modal swasta (stok barang modal), tetapi mempunyai hubungan subtitusi dengan

tenaga kerja.

       Jan Egbert Store (1998) melakukan studi tentang dampak pengeluaran

pemerintah dalam bidang infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan

menggunakan tiga model : model fungsi produksi (Production Function

Approach), model behavioral (Cost of Profit  Function Approach) dan model VAR

(Vector Auto Regressive Approach). Sedangkan data yang digunakan adalah

data time series maupun panel. Hasil studi menunjukkan bahwa pengeluaran

infrastruktur mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

       Ikhsan (1997) menyatakan bahwa pembukaan dan peningkatan status jalan

di Sulawesi bukan hanya telah menurunkan biaya transportasi tetapi juga

merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat bargaining power dari

petani coklat. Alhasil bersama-sama dengan faktor-faktor lain, marjin yang
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diterima petani meningkat dari sekitar 62% pada tahun 1980-an menjadi sekitar

90% dewasa ini.

       Sibarani (2002) dalam penelitiannya mengenai kontribusi infrastruktur (jalan,

listrik dan telepon) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menganalisis

bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di pulau Jawa dan

Indonesia Bagian Barat (IBB) menimbulkan disparitas pendapatan per kápita di

masing-masing daerah di Indonesia, terutama antara pulau Jawa dengan luar

Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB) dengan Indonesia Bagian Timur (IBT),

meskipun pada saat yang bersamaan pertumbuhan ekonomi meningkat.

       Sedangkan Setiadi (2006) yang meneliti kaitan infrastruktur dan

pertumbuhan ekonomi di 8 propinsi di pulau Sumatera menemukan bahwa setiap

jenis infrastruktur (jalan, listrik dan telepon) secara signifikan memiliki pengaruh

positif terhadap pertumbuhan output perekonomian daerah, meskipun masing-

masing infrastruktur memberikan kontribusi yang berbeda.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

       Pendekatan penelitian ini bersifat analisis kuantitatif. Penelitian ini

bersumber pada data sekunder, yaitu data yang berasal dari berbagai instansi

yang terkait dan berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan harapan

agar dapat memberikan jawaban untuk masalah-masalah tersebut serta hasil

kepustakaan meliputi buku literatur (text book), artikel, jurnal, skripsi, tesis dan

laporan penelitian terkait . Metode kuantitatif adalah suatu metode analisis untuk

melakukan pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan variabel

lainnya. Deskriptif berarti menggambarkan dan menjelaskan secara khusus

terhadap analisis yang dilakukan. Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan

analisis antar-wilayah yang menjelaskan antara beberapa daerah dalam satu

satuan waktu tertentu (snapshot).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

       Agar penelitian ini tidak mengaburkan permasalahan yang akan dibahas

nantinya, maka penelitian ini memberikan batasan ruang lingkup penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini adalah seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur dengan

Kabupaten/Kota sebagai unit analisis dengan waktu penelitian tahun 2005.
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

       Definisi operasional merupakan batasan dalam menjelaskan beberapa

variabel yang terdapat dalam hipotesis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terarah pada pokok permasalahannya. Untuk lebih mempertegas makna dan

arah dari penyusunan skripsi ini yang berjudul “Dampak Infrastruktur Jalan

Terhadap Ekonomi Regional dan Kesejahteraan Masyarakat” dan sekaligus

memberikan ruang gerak ataupun pembatasan-pembatasan analisis selanjutnya,

maka perlu diuraikan terlebih dahulu arti dari beberapa unsur kata yang akan

dipakai dalam pembahasan skripsi ini serta pengertian-pengertian lain yang

masih ada hubungan dengan pokok bahasan yaitu :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai barang

dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam

jangka waktu tertentu (satu tahun). PDRB bisa dilihat dari tiga sisi yaitu :

produksi, pendapatan dan pengeluaran.

2. PDRB per kapita adalah besarnya pendapatan per kapita rata-rata yang

diterima penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu, dihitung dengan

membagi nilai PDRB total pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun pada tahun yang bersangkutan.

3. PDRB atas harga konstan 2000 adalah semua agregat ekonomi yang dinilai

atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar, yaitu tahun 2000.

4. PDRB atas harga berlaku adalah semua agregat ekonomi yang dinilai atas

harga berlaku pada tahun perhitungan.

5. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah kenaikan PDRB riil pada suatu daerah.
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6.  Infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik

dan jasa layanan yang diperoleh darinya untuk memperbaiki produktivitas

ekonomi dan kualitas hidup

7. Panjang Jalan adalah seluruh jaringan dan kondisi infrastruktur jalan, baik

golongan jalan nasional, provinsi maupun kabupaten

8. Lalu Lintas Harian Rata-Rata adalah banyaknya kendaraan rata-rata yang

melintasi sebuah ruas jalan dalam satu satuan waktu

9. Investasi adalah pengeluaran atau pembelanjaan modal untuk membeli

barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk

menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang

tersedia dalam perekonomian

10. Jumlah Penduduk adalah jumlah total penduduk semua jenis kelamin dan

usia tiap kabupaten / kota

11. Indeks Pembangunan Manusia adalah Indeks komposit dari harapan hidup,

melek huruf dewasa, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita

3.4 Populasi

       Populasi yang digunakan adalah seluruh Kabupaten / Kota yang ada di

Propinsi Jawa Timur dan sampel diambil secara keseluruhan dari populasi yang

ada.
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3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1  Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

berupa data panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata, investasi, jumlah

penduduk, PDRB dan IPM kabupaten / kota propinsi Jawa Timur dengan

periode pengamatan selama satu tahun, yaitu tahun 2005.

3.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data

kuantitatif pada tahun 2005. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat

Statistika, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur,

Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Timur, serta data lain yang bersumber

dari referensi studi kepustakaan melalui buletin ekonomi, jurnal, artikel

dan laporan penelitian yang relevan.

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui

studi kepustakaan (library study), yaitu dengan mempelajari literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian

dihubungkan satu sama lainnya sehingga dapat diperoleh hasil yang

betul-betul akan membantu dalam menjawab permasalahan yang ada.
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3.6. Metode Analisis

Untuk dapat menguji seberapa jauh hipotesis tersebut sesuai dengan

keadaan , maka diambil langkah-langkah pengujian pendekatan model yang

digunakan pada penelitian ini memakai pengujian persamaan dampak

infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat, dengan menggunakan analisis jalur (path analysis) dan melihat

persebaran data dalam bentuk peta geografis propinsi Jawa Timur dengan

menggunakan analisis pemetaan manual.

3.6.1. Analisis Jalur (Path Analysis)

3.6.1.1. Definisi Path Analysis

Kelemahan model regresi adalah bahwa model ini hanya menganalisis

pengaruh langsung dari peubah (-peubah) bebas terhadap peubah (-peubah)

terikat dan mengasumsikan bahwa tidak ada hubungan antar peubah bebas.

Dengan kata lain pengaruh peubah (-peubah) bebas terhadap peubah (-peubah)

terikat hanyalah berupa pengaruh langsung dan tidak ada pengaruh tidak

langsung. Model yang mengakomodasi hubungan langsung dan tidak langsung

tersebut adalah model jalur (path model) dan analisisnya disebut analisis jalur

(path analysis). (Ghozali, 2006)

       Menurut Solimun (2005) path analysis dikembangkan oleh Sewall Wright

(1960) sebagai metode untuk mempelajari pengaruh langsung dan tak langsung

diantara variabel-variabel endogen dan variabel-variabel eksogen. Tujuan dari

path analysis adalah menentukan besar pengaruh langsung dari sejumlah

variabel berdasarkan koefisien regresi beta (koefisien path). Path analysis

bukanlah metode untuk menemukan penyebab, namun hanya menguji

kebenaran kausal yang telah diteorikan. Dalam analisis path dapat ditarik
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kesimpulan tentang variabel mana yang memiliki pengaruh kuat terhadap

variabel endogen.

       Path analysis  hanya digunakan pada model rekursif, yang akhirnya

diperoleh model strukturalnya. Path analysis tidak dapat digunakan untuk

menganalisis data langsung dari indikator.

3.6.1.2. Langkah-Langkah Path Analysis

 Menurut Solimun (2003), langkah–langkah path analysis sebagai berikut:

1. Merancang model berdasarkan konsep dan teori.

Berdasarkan hubungan variabel secara teoritis, kemudian dibuat model

dalam bentuk diagram path. Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam

bentuk persamaan.

2. Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi path analysis, yaitu :

1) Dalam path analysis hubungan antar variabel harus linier dan aditif.

Salah satu cara uji linearitas adalah dengan menggunakan curve fit

dengan menerapkan prinsip parsimony, yaitu apabila seluruh model

signifikan atau non signifikan berarti dapat dikatakan model berbentuk

linier. Jika model linier signifikan, maka model yang diteliti dikatakan

berbentuk  linier, tanpa mempertimbangkan signifikansi dari model-model

lain dalam uji linearitas.

2) Seluruh error tidak berkorelasi.

Untuk mengetahui ada tidaknya ketergantungan antara sisaan digunakan

statistik uji Durbin-Watson (Yitnosumarno, 1988) dengan hipotesis :

H0 : Tidak ada korelasi antar sisaan lawan

H1 : Ada korelasi antar sisaan.
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Dari tabel Durbin-Watson dapat dicari daerah kritis dengan mengambil

du sebagai batas atas dan dL sebagai batas bawah dengan tarat nyata α

. Kesimpulan yang didapatkan yakni :

1. ddd uhitungu
4 −<< , maka terima H0 yang artinya tidak ada

autokorelasi antar sisaan.

2. dddd uhitungLhitung
4atau −>< ,maka tolak H0 yang artinya terdapat

autokorelai antar sisaan.

3. ddd uhitungL
≤≤  atau ddd Lhitungu

44 −≤≤− , maka tidak dapat

disimpulkan ada tidaknya autokorelasi pada sisaan. Untuk kasus

seperti ini maka dapat dilihat dari kecondongan dhitung. Jika dhitung lebih

condong ke daerah autokorelasi maka dapat disimpulkan adanya

autokorelasi pada sisaan. Sebaliknya jika dhitung lebih condong  ke

daerah yang tidak ada autokorelasi maka dapat disimpulkan bahwa

tidak ada autokorelasi pada sisaan (Sembiring, 1995).

3)    Hanya model rekursif yang dipertimbangkan.

Model struktural merupakan model rekursif apabila antar ε i  saling

bebas. Selain itu, dalam model rekursif arah pengaruh kausalitas dari

variabel endogen adalah searah, dengan kata lain tidak ada variabel

endogen yang mempunyai pengaruh bolak-balik (resiprokal).

4) Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval.

5) Model yang dianalisis telah dispesifikasi atau diidentifikasi dengan benar

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan.
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3. Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien path.

Dalam melakukan pendugaan parameter harus diperhatikan aturan-

aturan di bawah ini :

1) Untuk anak panah bolak balik  ,koefisien path didapatkan dari

koefisien korelasi r (dihitung seperti biasanya, misalnya dengan koefisien

korelasi Pearson).

      2) Untuk anak panah satu arah  ,koefisien path didapatkan dari

perhitungan koefisien regresi menggunakan variabel yang telah

dibakukan secara parsiil pada masing-masing persamaan dengan metode

OLS. Dari perhitungan ini diperoleh koefisien path untuk pengaruh

langsung.

Besarnya sokongan pengaruh setiap variabel eksogen terhadap variabel

endogen dapat dihitung dari kuadrat koefisien regresi dengan variabel yang

telah dibakukan. Dalam path analysis, terdapat pengaruh langsung, pengaruh

tidak langsung, dan pengaruh total. Koefisien pi dinamakan koefisien path

pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsung (misal dari X1 ke Y melalui X2 =

pengaruh langsung dari X1 ke X2 * pengaruh langsung X2 ke Y) dapat dihitung

dari pi * pj (atau berdasarkan contoh di atas pengaruh X1 ke Y melalui X2 = p1

* p2 ). Pengaruh total (misal pengaruh total X1 ke Y = pengaruh langsung X1

ke Y  + pengaruh tak langsung X1 ke Y melalui X2) dapat dihitung dengan

rumus pL + (pi * pj), di mana suku pertama menyatakan pengaruh langsung

dan suku kedua menyatakan pengaruh tak langsung (berdasarkan contoh di

atas pengaruh total X1 ke Y = p3 + (p1 * p2)).

Selain pengaruh langsung, tak langsung, dan total juga terdapat

pengaruh error. Pengaruh error ditentukan sebagai berikut RP iei
21−= .
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4. Pemeriksaan validitas model.

Jika semua asumsi path analysis terpenuhi, terdapat dua indikator yang

dapat digunakan untuk mengetahui validitas model dalam path analysis yaitu:

1) Koefisien Determinasi Total

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan

....1 22
2

2
1

2
epeem PPPR −=  Dalam hal ini

2
mR  sama dengan interpretasi koefisien

determinasi (R2) pada analisis regresi.

2) Teori Triming

Uji validitas koefisien path pada setiap jalur untuk pengaruh langsung

sama dengan uji koefisien secara parsial pada regresi dengan variabel

yang telah dibakukan yaitu dengan menggunakan p-value dari uji t.

Berdasarkan teori trimming maka jalur-jalur yang non signifikan dibuang

sehingga diperoleh model yang didukung oleh data empirik.

5. Interpretasi Hasil Analisis

Untuk menginterpretasikan hasil path analysis dapat dilakukan dengan

memperhatikan hasil validitas model. Selain itu dapat juga dilakukan dengan

menghitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai pengaruh

kausal ke variabel endogen.

Bila analisis path telah dilakukan (berdasarkan sampel), maka dapat

dimanfaatkan untuk:

Ø Penjelasan (explanation) terhadap fenomena yang dipelajari atau

permasalahan yang diteliti.

Ø Prediksi nilai variabel endogen berdasarkan nilai variabel eksogen yang

mana prediksi dengan analisis path ini bersifat kualitatif.

Ø Faktor determinan yaitu penentuan variabel bebas mana yang

berpengaruh dominan terhadap variabel tergantung. Juga dapat
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digunakan untuk menelusuri mekanisme (jalur-jalur) pengaruh variabel

eksogen terhadap variabel endogen.

Ø Pengujian model menggunakan teori trimming, baik untuk keajegan

konsep yang sudah ada maupun uji pengembangan konsep baru.

3.6.1.3 Model dan Hipotesis Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a.  YPDRB = 1X1panjang jalan + 2X2LHR + 3X3Investasi +  4X4Jumlah Penduduk + 1

b.  ZIIPM =  YPDRB + 2

Hipotesis dalam bentuk kalimat :

Ho : panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata (LHR), investasi dan jumlah

penduduk tidak berpengaruh secara simultan signifikan terhadap produk

domestik regional bruto (PDRB)

Ha : panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata (LHR), investasi dan jumlah

penduduk berpengaruh secara simultan signifikan terhadap produk domestik

regional bruto (PDRB)

Ho : produk domestik regional bruto (PDRB) tidak berpengaruh secara

simultan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)

Ha : produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh secara simultan

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM)
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3.6.2. Identifikasi Pola Spasial

Untuk mengidentifikasi lokasi, keruangan (spasial), dan unsur-unsur

geografis pola persebaran infrastruktur ekonomi yang diwakili oleh infrastruktur

jalan, ekonomi regional yang diwakili oleh PDRB per Kabupaten dan Kota  yang

ada di Propinsi  Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat yang diwakili oleh

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka digunakan analisis statistik deskriptif

dan memetakan data kedalam bentuk peta geografis secara manual. Dengan

demikian bermanfaat untuk mengidentifikasi ke lokasi mana pola keruangan

mengumpul atau menyebar.

       Langkah-langkah dalam mengklasifikasikan data variabel yang diteliti yakni

antara lain : data panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata (LHR), investasi,

jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks

pembangunan manusia (IPM). Adapun sebagai berikut : Pertama, melakukan

agregasi data nilai satuan. Kedua, satuan yang telah diagregasi diurutkan atas

dasar kota/ kabupaten propinsi Jawa Timur dari nilai satuan tertinggi. Ketiga,

melalui analisis statistik deskriptif dan histogram with normal curve,

dikelompokkan ke dalam empat grup, yaitu peringkat satuan  tinggi (grade 4),

peringkat satuan sedang (grade 3), peringkat satuan rendah (grade 2), dan

peringkat satuan sangat rendah (grade 1), yakni dengan menggunakan

menghitung letak kuartil data tunggal. Klasifikasi tersebut didasarkan pada hasil

analisis deskriptif dan histogram. Keempat, menampilkan klasifikasi satuan ke

dalam peta melalui analisis pemetaan manual.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Jawa Timur

4.1.1 Keadaan Geografis

       Propinsi Jawa Timur  merupakan salah satu propinsi yang terletak di bagian

timur Pulau Jawa selain Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta),

Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Propinsi Banten.

Propinsi Jawa Timur terletak pada koordinat 111,0o hingga 114,4o Bujur Timur

dan 7,12o hingga 8,48o Lintang Selatan, dengan batas sebelah timur yaitu Pulau

Bali, batas sebelah utara Pulau Kalimantan, di sebelah selatan perairan terbuka

Samudera Indonesia dan sebelah barat dibatasi oleh Propinsi Jawa Tengah.

Dengan letaknya  yang berbatasan dengan Pulau Bali, Jawa Timur mempunyai

posisi yang strategis dan memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap

kondisi dan perkembangan Jawa Timur dari aspek ekonomi, sumber daya

manusia maupun kelestarian lingkungan hidup.

       Luas wilayah Propinsi Jawa Timur yang mencapai 40.987,30 km2 habis

terbagi menjadi 38 kabupaten/kota (29 kabupaten dan 8 kota), namun sejak

tahun 2001 seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, wilayah Propinsi Jawa

Timur bertambah satu kota yaitu Kota Batu, setelah sebelumnya hanya sebagai

kotatif. Secara umum, wilayah Jawa Timur dapat dibagi dua bagian besar, yaitu

Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Dimana luas wilayah Jawa Timur

daratan hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah propinsi Jawa

Timur, sedangkan luas Kepulauan Madura hanya sekitar 10 persen.
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       Secara geografis Propinsi Jawa Timur dibedakan menjadi tiga daratan :

tinggi, sedang dan rendah. Dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian

rata-rata 100 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi Kabupaten

Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Bondowoso, dan

Kabupaten Magetan. Dataran sedang memiliki ketinggian 45-100 meter diatas

permukaan laut. Daerah ini meliputi Kabupaten Ponorogo, Tulungagung,

Lumajang, Jember, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kediri, dan Kabupaten Bangkalan.

Sedangkan kabupaten dan kota lainnya  merupakan dataran rendah, dengan

ketinggian dibawah 45 meter diatas permukaan laut.

       Secara fisiografis, Jawa Timur memiliki kondisi tanah yang subur dan

keindahan alam yang sangat menarik. Salah satu faktor penting yang

mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang

masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai

yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung

dalam material hasil letusan gunung berapi. Propinsi Jawa Timur mempunyai

beberapa buah gunung berapi yang masih aktif antara lain : Gunung Kelud,

Gunung Semeru, Gunung Raung, dan sebagainya. Sementara beberapa sungai

besar yang ikut aktif mentransfer tanah yang subur diantaranya adalah Sungai

Bengawan Solo, Sungai Brantas, Sungai Solo, Sungai Madiun, Sungai Konto,

dan sebagainya.

4.1.2 Perkembangan Penduduk Jawa Timur

       Jumlah penduduk suatu daerah biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan

pendapatan per kapita yang sekaligus  mencerminkan tingkat kesejahteraan di

daerah tersebut. Jumlah penduduk yang besar seperti di Indonesia membawa

pengaruh  bagi pembangunan. Penduduk yang besar menyediakan tenaga kerja
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yang cukup banyak bagi pembangunan, dan akan menciptakan pasar bagi hasil

industri.

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Per Tahun

No Kota/Kabupaten 1986 1990 1995 2000 Laju
Per tahun (%)

1 Kota Mojokerto 92830 97515 105996 114509 1,56
2 Kota Blitar 112093 116333 122285 126463 0,85
3 Kota Madiun 179191 184159 170785 174476 -0,18
4 Kota Pasuruan 136542 140287 161821 176485 1,95
5 Kota Probolinggo 156667 159545 188865 204610 2,04
6 Kota Kediri 231413 230018 260271 274722 1,25
7 Kabupaten Pacitan 502575 513709 506323 514389 0,16
8 Kabupaten Situbondo 529893 541543 590140 613027 1,05
9 Kabupaten Magetan 647888 658980 628653 637335 -0,11

10 Kabupaten Madiun 632265 640396 639345 652202 0,21
11 Kabupaten Trenggalek 601797 622496 645275 675204 0,81
12 Kabupaten Bondowoso 629462 631616 670561 690874 0,65
13 Kabupaten Pamekasan 575580 599617 666137 717291 1,64
14 Kabupaten Sampang 613241 620316 744732 801466 2,05
15 Kabupaten Bangkalan 709936 714014 771363 805383 0,90
16 Kabupaten Ngawi 799528 813406 805064 817638 0,15
17 Kota Malang 542848 644801 757115 845261 3,71
18 Kabupaten Ponorogo 823796 847086 851789 875997 0,42
19 Kabupaten Mojokerto 746525 784499 826345 882727 1,22
20 Kabupaten Tulungagung 871783 895346 905379 931846 0,46
21 Kabupaten Lumajang 881671 890107 936712 956154 0,56
22 Kabupaten Gresik 789913 825037 911485 987493 1,67
23 Kabupaten Nganjuk 925927 939648 962563 993420 0,49
24 Kabupaten Sumenep 893045 905716 960003 996734 0,77
25 Kabupaten Probolinggo 839932 870547 954753 1011801 1,36
26 Kabupaten Blitar 1025095 1045661 1050162 1062728 0,24
27 Kabupaten Tuban 933163 953385 1017743 1074882 1,01
28 Kabupaten Jombang 984081 1022428 1082607 1131032 1,00
29 Kabupaten Bojonegoro 1060109 1091934 1141257 1192706 0,83
30 Kabupaten Lamongan 1101841 1132615 1173940 1220229 0,72
31 Kabupaten Pasuruan 1043550 1089332 1261105 1374214 2,11
32 Kabupaten Kediri 1269719 1283202 1377957 1428455 0,83
33 Kabupaten Banyuwangi 1366185 1370775 1471115 1503589 0,67
34 Kabupaten Sidoarjo 920826 1003425 1334662 1576815 4,75
35 Kabupaten Jember 1908247 1913817 2104544 2168950 0,91
36 Kabupaten Malang 2133893 2134865 2323542 2456931 1,01
37 Kota Surabaya 2144999 2184702 2679656 2968507 2,56

Propinsi JATIM 30358049 31112878 33762050 35636545 1,16

Sumber : BPS Jatim, 2005

       Jumlah penduduk Jawa Timur terus meningkat dari tahun ke tahun dengan

tingkat kepadatan penduduk yang makin tinggi. Penduduk Jawa Timur pada

tahun 1986 sebanyak 30.358.049 jiwa, sedangkan pada tahun pada tahun 1990
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sebanyak 31.112.878 jiwa. Pada tahun 1995 jumlah penduduk meningkat

menjadi 33.762.050 jiwa dan jumlah tersebut bertambah menjadi 35.636.595 jiwa

pada tahun 2000. Walaupun jumlah penduduk terus meningkat, akan tetapi jika

dilihat secara keseluruhan laju pertumbuhannya cenderung  menurun. Pada

periode tahun 1986-1990 laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2.4

persen sedangkan pada periode tahun 1990-1995 laju pertumbuhannya sebesar

8,5 persen per tahun dan pada periode tahun 1995-2000 menurun menjadi 5,5

persen per tahun.

       Dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, daerah yang laju

pertumbuhan penduduk rata-ratanya paling tinggi adalah Kabupaten Sidoarjo

sebesar 4,75 persen per tahun diikuti Kota Malang sebesar 3,71 persen per

tahun, kemudian Kota Surabaya sebesar 2,56 persen per tahun, sedangkan

yang paling rendah adalah Kota Madiun yaitu rata-rata sebesar -0,18 persen per

tahun. Meskipun Kota Surabaya tidak menjadi kota dengan laju pertumbuhan

rata-rata tertinggi (peringkat 3), namun tetap merupakan daerah dengan jumlah

penduduk terbesar yaitu 2.968.507 jiwa (8,33 persen penduduk Jawa Timur)

hingga pertengahan tahun 2005 dan tidak menutup kemungkinan dalam sepuluh

tahun kedepan laju pertumbuhannya akan menjadi yang tertinggi, karena

perkembangan penduduk. Kota Surabaya selama lima tahun terakhir telah

meningkat lebih dari 10 persen. Dengan jumlah penduduk tertinggi yang juga

diikuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pula (diatas rata-rata Jawa

Timur) dapat dijadikan bukti bahwa Kota Surabaya sebagai kota pusat industri

telah menjadi tujuan utama masyarakat dalam mencari tempat tinggal dan

tempat mencari pekerjaan.
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Tabel 4.2 : Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No Kabupaten/Kota Luas (Km2) 1986 1990 1995 2000
1 Kabupaten Pacitan 1342,42 374 383 377 383
2 Kabupaten Ponorogo 1371,78 601 618 621 639
3 Kabupaten Trenggalek 1205,22 499 516 535 560
4 Kabupaten Tulungagung 1046,22 833 856 865 891
5 Kabupaten Blitar 1588,79 645 658 661 669
6 Kabupaten Kediri 1386,05 916 926 994 1031
7 Kabupaten Malang 3072,19 695 695 756 800
8 Kabupaten Lumajang 1790,90 492 497 523 534
9 Kabupaten Jember 2477,68 770 772 849 875
10 Kabupaten Banyuwangi 5782,68 236 237 254 260
11 Kabupaten Bondowoso 1560,10 403 405 430 443
12 Kabupaten Situbondo 1638,81 323 330 360 374
13 Kabupaten Probolinggo 1599,03 525 544 597 633
14 Kabupaten Pasuruan 1150,75 907 947 1096 1194
15 Kabupaten Sidoarjo 634,39 1452 1582 2104 2486
16 Kabupaten Mojokerto 692,15 1079 1133 1194 1275
17 Kabupaten Jombang 903,90 1089 1131 1198 1251
18 Kabupaten Nganjuk 1224,33 756 767 786 811
19 Kabupaten Madiun 1010,86 625 634 632 645
20 Kabupaten Magetan 688,82 941 957 913 925
21 Kabupaten Ngawi 1295,98 617 628 621 631
22 Kabupaten Bojonegoro 2307,06 460 473 495 517
23 Kabupaten Tuban 1839,94 507 518 553 584
24 Kabupaten Lamongan 1669,56 660 678 703 731
25 Kabupaten Gresik 1191,19 663 693 765 829
26 Kabupaten Bangkalan 1259,54 564 567 612 639
27 Kabupaten Sampang 1233,36 497 503 604 650
28 Kabupaten Pamekasan 792,30 726 757 841 905
29 Kabupaten Sumenep 1998,54 447 453 480 499
30 Kota Kediri 63,40 3650 3628 4105 4333
31 Kota Blitar 32,57 3442 3572 3755 3883
32 Kota Malang 110,06 4932 5859 6879 7680
33 Kota Probolinggo 56,66 2765 2816 3333 3611
34 Kota Pasuruan 35,29 3869 3975 4585 5001
35 Kota Mojokerto 16,46 5640 5924 6440 6957
36 Kota Madiun 33,23 5392 5542 5139 5251
37 Kota Surabaya 326,36 6572 6694 8211 9096
 Propinsi JATIM 40987,30 741 759 824 869

Sumber : BPS Jatim, 2005

       Hal ini tentu saja berlaku untuk daerah-daerah lain yang juga menjadi pusat

industri seperti Kabupaten Malang dan Kota Kediri sebagai industri pengolahan

tembakau (pabrik rokok) terbesar di Jawa Timur. Daerah-daerah tersebut, dan

diikuti oleh daerah-daerah yang berada disekitarnya akan terus mengalami

peningkatan kepadatan penduduk setiap tahunnya, sebaliknya  kepadatan
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penduduk di daerah yang lain akan mengalami penurunan, sebagai akibat dari

konsep pertumbuhan terpusat yang diterapkan di Jawa Timur hingga dekade ini.

       Kepadatan penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk per km persegi.

Berdasarkan tabel 4.2 berikut, luas wilayah Jawa Timur adalah 40.987,30 km.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten yang paling luas wilayahnya yaitu

5.782,68 km atau sekitar 14,1 persen dari luas Jawa Timur. Sedangkan Kota

Mojokerto adalah daerah yang paling kecil wilayahnya yaitu  hanya 16,46 km

atau 0,04 persen dari luas Jawa Timur. Penyebaran penduduk per

kabupaten/kota dalam tabel tersebut menunjukkan penyebaran yang belum

proporsional. Hingga pertengahan tahun 2000, Kabupaten Banyuwangi

merupakan daerah yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya yaitu

sebanyak 260 jiwa per km. Ini tentu didukung oleh luas wilayahnya  yang sangat

luas karena sebenarnya jumlah penduduknya pada tahun 2000 menempati

urutan tertinggi kelima. Hal ini sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan

Kota Surabaya sebagai daerah dengan tingkat kepadatan penduduk paling tinggi

sebesar 9096 jiwa per km. Ini semakin menguatkan indikasi bahwa Kota

Surabaya yang merupakan sentral industri di Jawa Timur menjadi salah satu

factor yang mendorong perpindahan penduduk ke kota tersebut. Sedangkan

tingginya kepadatan penduduk Kota Mojokerto dan Kota Madiun lebih

disebabkan karena dua daerah tersebut merupakkan daerah dengan luas

wilayah paling kecil di Jawa Timur.

       Secara umum seiring dengan berkembangnya suatu daerah maka intensitas

maupun kuantitas  kegiatan di berbagai bidang akan semakin dibanjiri penduduk

karena daerah tersebut dianggap merupakan tempat yang tepat dalam

meningkatkan kualitas hidup sehingga konsentrasi penduduk di daerah tersebut

cenderung bertambah besar. Keadaan tersebut di atas biasa ditemukan di

daerah-daerah perkotaan, karena tingginya tingkat kegiatan ekonomi pada kota
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yang rata-rata lebih besar bila dibandingkan dengan kegiatan ekonomi di

kabupaten.

       Struktur ekonomi yang terpusat pada kota-kota di Jawa Timur menyebabkan

kota-kota tersebut selalu mengalami kepadatan penduduk yang sangat tinggi.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa semua kota mempunyai kepadatan penduduk

diatas rata-rata kepadatan penduduk Jawa Timur.

4.1.3 Perekonomian Jawa Timur

       Propinsi Jawa Timur menitikberatkan pada pemanfaatan potensi tanah

sebagai media dalam membangun dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi

yang ada dengan proporsi penggunaan tanah yang berbeda-beda untuk setiap

sektornya. Secara umum, persentase tanah yang telah dimanfaatkan untuk

sektor-sektor tersebut yaitu ladang, kebun sebesar 35 persen, 18 persen untuk

pekarangan, dan 34 persen untuk hutan. Sisanya sebesar 13 persen

dimanfaatkan untuk sektor perkebunan dan lainnya masing-masing sebesar 5

persen dan 8 persen.

       Usaha pemulihan ekonomi pasca krisis nampaknya  belum banyak

membawa hasil, hal ini terbukti pada tahun 2004 laju pertumbuhan ekonomi

hanya naik sebesar 3,25 persen, sementara tahun 2005 hanya sebesar 3,34

persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2005 didukung oleh sub

sektor Telekomunikasi yang tumbuh sebesar 11,54 persen, sektor Listrik, Gas

dan Air Bersih dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang masing-

masing mengalami kenaikan sekitar 7 persen, diikuti oleh sektor Keuangan,

Persewaan dan Jasa Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 5,8 persen,

sektor Jasa-Jasa naik 3,26 persen, sektor Pertanian naik sebesar 2,42 persen,

sektor Industri Pengolahan sebesar 1,18 persen, Pengangkutan dan Komunikasi

sebesar 0,99 persen, sedangkan sektor Konstruksi sebesar 0,01 persen.
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Sementara satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi adalah sektor

Penambangan dan Penggalian dengan pertumbuhan negatif sebesar 0,16

persen.

       Meskipun hampir semua sektor mengalami kenaikan, namun secara

keseluruhan kenaikan tersebut belum mampu mendongkrak pertumbuhan

ekonomi yang signifikan. Penyebabnya adalah sektor-sektor yang mempunyai

andil besar dalam pembentukan PDRB, masih mengalami kenaikan yang relatif

kecil, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor perdagangan, Hotel dan Restoran,

dan sektor Pertanian.

4.1.4 Kondisi dan Potensi Jawa Timur

       Propinsi Jawa Timur secara administrasi terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota

dengan luas daratan 46 ribu 428 kilometer persegi lebih dan lautan dengan

panjang pantai 1.665,55 kilometer. Secara geografis, Jawa Timur terdiri dari 4

region yaitu region selatan (berkapur), tengah (relatif subur untuk kawasan

pertanian), utara (berkapur) serta Madura dan Kepulauan. Jumlah penduduk

Jawa Timur pada tahun 2005 berdasarkan hasil SUSENAS lebih dari 37,8 juta

jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 1,07% dan kepadatan 720 jiwa/km. Jumlah

pengangguran pada tahun 2005 sebanyak 1.082.221 jiwa (5,38% dari angkatan

kerja) sedangkan jumlah penduduk miskin menurut data dari BPS tahun 2005

mencapai 7.137.699 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur

pada tahun 2005 adalah 67,67 yang berada pada kategori menengah atas, pada

tahun 2006 adalah 67,67 dan pada tahun 2007 adalah 67,92. Secara geografis

posisi Jawa Timur sangat strategis sebagai pintu gerbang Kawasan Timur

Indonesia (KTI) yang didukung dengan sarana pelabuhan Tanjung Perak dan

Bandara Internasional Juanda. Sarana pendidikan tinggi negeri dan swasta yang

mencapai 9 PTN, 4 Poltek Negeri, sedangkan yang yang dikelola swasta
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mencapai 204 PTS, 8 Poltek dan 45 Akademi. Sarana rumah sakit di Jawa Timur

mencapai 143 unit Rumah Sakit Umum dan 7 unit Rumah Sakit Swasta yang

dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.

       Dengan luas 47.157,72 km2 Propinsi Jawa Timur memiliki potensi tersendiri

dan mempunyai banyak keunggulan komparatif dibanding daerah-daerah lain di

Indonesia dan juga merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia.

Adaapun potensi tersebut antara lain :

1) Panjang Pantai    : 1.665,55 km

2) Memiliki 4 Wilayah Kawasan Tangkap : Utara Jawa, Utara Madura,

Selat Bali, dan Pantai Selatan;

3) Potensi MIGAS sangat besar  : cadangan gas terambil 2.36 TCF;

4) Luas Hutan     : 1.363.896,3 HA

5) Jaringan Jalan Kereta Api Monorail

6) Kawasan Logistik Terpadu Lamongan (Lamongan Integrated

Shorbase/LIS);

7) Pengembangan Kawasan Jembatan Suramadu

8) Pembangunan Teluk Lamong;

9) Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bumi Madura

10) Pengeboran minyak Blok Cepu;

11) Pengembangan Kawasan Gemopolis;

12) Jalan Lintas Selatan (Melewati 8 kabupaten di wilayah selatan dengan

panjang jalan arteri 677,53 km, jalan kolektor 592,94 km, jembatan arteri

2.855 m dan jembatan kolektor 1.232 m.

13) Pasar Induk Agribisnis

14) Jaringan Jalan Tol :

ü Ruas Simpang Susun Waru – Juanda = 14,00 km

ü Ruas Gempol – Pandaan   = 14,00 km
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ü Ruas Surabaya – Mojokerto   = 35,40 km

ü Ruas Mojokerto – Kertosono   = 42,30 km

ü Ruas Pandaan - Malang   = 30,00 km

ü Ruas Gempol – Pasuruan   = 32,00 km

ü Ruas Pasuruan – Probolinggo  = 40,00 km

ü Ruas Kertosono – Ngawi   = 84,00 km

ü Ruas Ngawi – Mantingan   = 27,00 km

ü Ruas Probolinggo – Banyuwangi  =156,00 km

15) Isu Strategis Saat Ini

a) Lingkungan Eksternal

• Situasi Ekonomi Global  yang masih tidak seimbang, negara-

negara (blok Amerika, Eropa, Rusia, dan China) yang

menentukan  irama ekonomi global belum menentukan tingkat

pertumbuhan ekonominya, apakah melambat atau semakin

meningkat. Hal ini tentu mempengaruhi nilai perdagangan

antar negara.

• Kenaikan harga komoditas terutama sektor energi. Kenaikan

harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini yang semakin tidak

terkendali  menyebabkan  tingkat persaingan perdagangan

internasional semakin ketat. Diperlukan upaya mencari celah-

celah pasar internasional yang bisa dimanfaatkan oleh

pemerintah untuk meningkatkan volume maupun nilai

perdagangannya.

• Adanya persaingan pengembangan kawasan-kawasan

ekonomi baru, baik antar benua maupun antar Negara. Hal ini

sangat mempengaruhi kinerja perdagangan dan
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perekonomian Jawa Timur. Untuk itu diperlukan upaya

keterlibatan Jawa Timur dalam hal kerjasama ekonomi di

kawasan-kawasan tersebut.

b) Lingkungan Internal

• Pertumbuhan ekonomi makro kurang mencerminkann kondisi

mikro (pertumbuhan naik tapi kemiskinan dan pengangguran

meningkat). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur  yang terus

meningkat masih didominasi sektor pengeluaran, konsumsi,

sehingga belum dapat sepenuhnya menciptakan lapangan

pekerjaan bagi angkatan kerja yang setiap tahunnya

bertambah, terutama penciptaan lapangan kerja di sektor

formal. Di samping itu tingkat pendidikan, keterampilan/

keahlian, dan kompetensi tenaga kerja masih rendah,

sementara di sisi lain tuntutan dunia kerja akan tenaga kerja

yang mumpuni semakin meningkat seiring dengan tuntutan

ekonomi global.

• Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, bencana lumpur

Lapindo, gunung meletus, serta penyakit epidemik dan

endemi. Hal ini tidak saja menyebabkan penderitaan bagi

penduduk yang tertimpa bencana, namun juga dapat

menyebabkan sarana dan prasarana yang sudah terbangun

rusak dan hilang fungsi. Kondisi ini selanjutnya dapat

membawa  dampak gangguan pada aktivitas  perekonomian,

seperti transportasi, areal produksi (sawah/industri) serta

mobilitas masyarakat.
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• Kemungkinan adanya gangguan stabilitas sosial politik pada

proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bisa

berdampak pada kelancaran pelaksanaan pembangunan di

Jawa Timur.

• Pengaturan perundangan yang masih kontra produktif. Tidak

konsistennya paket-paket kebijakan yang diterbitkan oleh

Pemerintah Pusat menyebabkan Pemerintah Daerah sulit

untuk mengimplikasikannya. Sedangkan di Daerah

(Kabupaten/Kota) sendiri masih terjadi pembuatan  peraturan

yang bisa menyebabkan terhambatnya penciptaan investasi-

investasi baru yang berpotensi meningkatkan kesempatan

lapangan kerja baru untuk menampung  pengangguran yang

masih ada.

16)  Kinerja Perekonomian Jawa Timur

a. Kondisi perekonomian di Jawa Timur sudah mengindikasikan

kearah keadaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari

pertumbuhan ekonominya yang menunjukkan peningkatan,

dari posisi pertumbuhan  3,33% pada tahun 2001, meningkat

berturut-turut menjadi menjadi 3,80% tahun 2002, 4,78%

tahun 2003, 5,83% pada tahun 2004 dan pada tahun 2005

mencapai 5,84% yang merupakan angka pertumbuhan

tertinggi sejak krisis.

b. Kinerja perekonomian juga memiliki  peranan yang signifikan

dalam perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai

14,7%. Namun demikian secara nyata masih menghadapi
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permasahan pengangguran dan kemiskinan yang memerlukan

solusi melalui pembangunan ekonomi yang didukung basis

investasi sebagai basis struktur fundamental ekonomi dan

bukan lagi pertumbuhan ekonomi yang didominasi konsumsi.

c. Aktivitas konsumsi rumah tangga lebih cepat pada tahun 2005

dan menjadi penyumbang dominan pertumbuhan di Jawa

Timur.

4.1.5 Perbandingan Jawa Timur dengan Nasional dan Propinsi Besar di

Pulau Jawa

       Pada tahun 2001 perekonomian Jawa Timur sudah bangkit kembali dengan

tumbuh sebesar 3,76 persen, sementara propinsi besar lainnya di pulau Jawa

seperti Propinsi DKI, dan Propinsi Jawa Barat rata-rata tumbuh diatas

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yakni masing-masing sebesar 4,74 persen

dan 3,89 persen, sedangkan untuk propinsi besar lainnya rata-rata masih

dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, kecuali Banten yang sudah

mengalami pertumbuhan sebesar 3,95 persen.

       Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi di beberapa propinsi besar di pulau

Jawa rata-rata sudah semakin membaik dengan pertumbuhan diatas  rata-rata

Nasional. Seperti propinsi DKI, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, dan Jawa

Tengah dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,65 persen, 5,83 persen,

5,63 persen dan 5,13 persen. Dari seluruh pertumbuhan propinsi-propinsi besar

di pulau Jawa, hanya propinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan tercepat.

Selanjutnya pada tahun 2005 pertumbuhan di beberapa propinsi di pulau Jawa

mulai sedikit melambat, seperti Propinsi DI Yogyakarta, Propinsi Jawa Timur,

Propinsi Jawa Tengah, dan Propinsi Jawa Barat, yang masing-masing tumbuh

sebesar 4,74 persen, 5,84 persen, 5,35 persen, dan 5,47 persen. Sementara itu



67

untuk pertumbuhan ekonomi DKI masih cukup tinggi dengan pertumbuhan

sebesar 6,01 persen dan Nasional meskipun juga meningkat tetapi masih

dibawah pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 5,60 persen. .

Gambar 4.1 : Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi Besar

di Jawa dan Nasional Tahun 2003-2005 (%)

sumber : BPS Jatim (diolah).

       Jika dilihat pada level peranan dan pertumbuhan, ternyata Propinsi DKI

merupakan penyumbang terbesar dalam membentuk perekonomian Indonesia,

yaitu sebesar 17,80 persen pada tahun 2005, ternyata juga tumbuh paling cepat,

sementara itu Propinsi Jawa Timur yang memiliki peranan terbesar kedua

setelah DKI (15,15 persen) juga memiliki pertumbuhan terbesar ketiga setelah

DKI dan Banten, sedangkan Propinsi Jawa Barat setelah lepasnya beberapa

daerah padat industri yang bergabung menjadi Propinsi Banten, saat ini hanya

berperan sebesar 14,48 persen, dan ternyata juga tumbuh sedikit lebih rendah

jika dibandingkan Jawa Timur. Sementara  itu untuk propinsi lainnya di Pulau

Jawa rata-rata masih dibawah level Jawa Timur dan Jawa Barat.
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Gambar 4.2 : PDRB perkapita Propinsi-Propinsi Besar di Jawa dan Nasional

Tahun 2001-2005 (Juta Rp)

 sumber : BPS Jatim (diolah)

       Dibanding  propinsi besar lainnya di Pulau Jawa, PDRB perkapita Jawa

Timur masih lebih tinggi kecuali Propinsi DKI. Pada tahun 2001, PDRB perkapita

Propinsi Jawa Timur sudah mencapai sebesar Rp. 6,56 juta, pada tahun 2002

sebesar Rp. 7,44 juta, pada tahun 2003 sebesar Rp.8,30 juta, pada tahun 2004

dan 2005 sebesar Rp. 9,30 juta dan Rp. 11 juta. Sedangkan Propinsi DKI

dengan PDRB  perkapita masing-masing adalah Rp. 31,28 juta, Rp. 35,30 juta,

Rp. 39,03 juta, Rp. 43,49 juta, dan Rp. 50,15 juta. Sementara itu untuk Nasional

pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 rata-rata PDRB perkapitanya masih

lebih tinggi bila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur, yaitu  masing-masing

sebesar Rp. 8,08 juta, Rp. 8,65 juta, Rp. 9,43 juta, Rp. 10,51 juta, dan Rp. 12, 45

juta.
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4.2 Infrastruktur Jalan

4.2.1 Gambaran Umum Infrastruktur Jalan

Infrastruktur wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

perwilayahan suatu daerah atau negara, maupun dengan struktur pelayanan dan

kegiatan (baik itu internal atau eksternal). Tingkat urgensi ini dicerminkan dengan

saling mempengaruhi antara perwilayahan dan keberadaan infrastruktur.

Prasarana wilayah terdiri atas : prasarana transportasi, prasarana irigasi, energi

(listrik, gas), prasarana telematika, dan prasarana tata air (drainase dan air

baku).

       Berbagai infrastruktur wilayah di Jawa Timur banyak terkonsentrasi di

beberapa wilayah saja terutama perkotaan. Sebaliknya terdapat beberapa

wilayah yang sangat kekurangan infrastruktur secara umum, ataupun wilayah

yang memerlukan perhatian secara khusus, seperti wilayah kepulauan dan

wilayah dengan akses transo rendah. Pada sisi lain untuk mendorong

perkembangan wilayah di Jawa Timur sedang dikembangkan berbagai

prasarana wilayah di Jawa Timur, sedang dikembangkan berbagai infrastruktur

dalam skala besar seperti jalan tol antar wilayah, jembatan suramadu, jalan lintas

selatan, pembangkit tenaga listrik nasional, serta jaringan gas dan prasarana

lingkungan.

       Pengembangan infrastruktur transportasi jalan ditujukan untuk memajukan

dan meratakan pembangunan di wilayah Jawa Timur. Transportasi jalan

berperan untuk melayani wilayah dalam bentuk pelayanan utama. Pertama,

infrastruktur jalan berperan untuk melayani aktivitas ekonomi dalam bentuk

pelayanan terhadap pergerakan orang, barang dan jasa. Kedua, infrastruktur

jalan juga berperan untuk membuka akses bagi wilayah-wilayah terpencil dan

memperbaiki akses bagi kawasan yang relatif terbelakang.
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       Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem

jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan

jalan dengan peranan pelayanan bagi pergerakan orang dan distribusi barang

jasa untuk skala wilayah pada tataran nasional, regional maupun lokal dengan

menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat

kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan

dengan peranan pelayanan bagi pergerakan orang dan distibusi barang jasa di

kawasan perkotaan. Jalan sesuai dengan peruntukkannya terdiri atas jalan

umum dan jalan khusus. Sesuai dengan sifatnya, lingkup bahasan

pengembangan jaringan jalan  dibatasi hanya terhadap jaringan jalan yang

berskala nasional, provinsi, atau lintas kabupaten/kota.

       Jaringan jalan primer secara umum menurut fungsinya dikelompokkan

kedalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri

merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri

perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi

secara berdaya guna tingkat nasional. Jalan kolektor merupakan jalan umum

yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri

perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk

dibatasi. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.

       Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem

jaringan jalan primer  yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional,

ibukota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan strategis nasional

adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis

yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional,

melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional, atau lintas
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internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam

rangka pertahanan dan keamanan.

       Arahan pengembangan infrastruktur jalan direncanakan sesuai dengan dua

jenis peran utama infrastruktur jalan. Terkait peran pertama, yakni untuk

mewujudkan pembangunan ekonomi, arahan pengembangan ditujukan untuk

melayani prediksi akan permintaan transportasi masa yang akan datang,

perkembangan pusat pemukiman dan kegiatan serta hubungan dengan wilayah-

wilayah lain diluar propinsi. Terkait peran kedua, untuk mewujudkan pemerataan

pembangunan, arahan pengembangan ditujukan untuk menyediakan

aksesibilitas yang baik ke kawasan-kawasan tertinggal. Selain prinsip diatas

arahan pengembangan juga didasarkan atas orde kota, tingkat perkembangan

kota dan hubungan antar wilayah yang lebih luas.

       Arahan pengembangan infrastruktur jalan di Jawa Timur, dikelompokkan

kedalam tujuh golongan prasarana berikut ini : jaringan  jalan  tol, jaringan jalan

nasional, jaringan jalan provinsi, jalan lintas selatan, jaringan jalan tembus antar

kabupaten/kota, jalan lingkar perkotaan, dan terminal penumpang jalan.

 Arahan pengembangan untuk masing-masing kelompok infrastruktur

disampaikan sebagai berikut :

A. Jaringan Jalan Tol

Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pemerintah dan atau badan

usaha yang memenuhi persyaratan, sedangkan pengguna jalan tol

dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian

investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol. Jalan tol sebagai

bagian dari sistem jaringan jalan umum merupakan suatu jalan alternatif.

Dalam keadan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif.

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi pada saat jalan

umum belum ada, sementara untuk keperluan pengembangan kawasan
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tertentu diperlukan jalan tol. Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan

pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum non tol yang ada

       Jaringan jalan tol yang sudah dikembangkan di Jawa Timur adalah

jalan tol Surabaya-Gempol, dan jalan tol Surabaya – Manyar. Jaringan

jalan tol mempunyai peran yang sangat strategis pada kawasan yang

sudah berkembang. Pengembangan jalan tol dilakukan untuk :

1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang

2. Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang

dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi

3. Meringankan beban pendanaan pemerintah dalam hal pengadaan

jalan melalui partisipasi pengguna jalan

4. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan

       Rencana pengembangan jaringan jalan tol di Jawa Timur diarahkan

pada ruas-ruas jalan tol berikut ini :

a. Jalan Tol Surabaya – Gresik – Lamongan – Bojonegoro

b. Jalan Tol Manyar – Paciran – Tuban (lewat Pantura)

c. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder

d. Jalan Tol Gempol – Pandaan – Malang – Kepanjen

e. Jalan Tol Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Caruban –

Ngawi – Mantingan

f. Jalan Tol Madiun – Caruban

g. Jalan Tol Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo –

Banyuwangi

h. Jalan Tol Waru – Juanda – Suramadu – Perak (Tol Lingkar Timur

Kota Surabaya)

i. Jalan Tol Aloha – Wonokromo – Perak (Tol Tengah Kota Surabaya)
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B. Jaringan Jalan Nasional

       Pada umumnya perkembangan jalan nasional di wilayah Jawa Timur

sudah baik, tertata sesuai dengan hierarki dan tingkat perkembangan

wilayah, arahan struktur wilayah Jawa Timur, arahan pengembangan

wilayah perkotaan dan perdesaan maupun sentra-sentra perekonomian

wilayah.

Jalan nasional sebagai jalan arteri primer yang sudah dikembangkan di

Jawa Timur meliputi ruas-ruas jalan dibawah ini :

a. Surabaya – Malang

b. Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Caruban

– Ngawi – Mantingan

c. Caruban – Karangjati – Padas – Ngawi

d. Surabaya – Gresik – Lamongan – Tuban – Bulu (Batas Jawa Tengah)

e. Surabaya – Sidoarjo – Gempol – Pasuruan – Probolinggo – Situbondo

– Banyuwangi

f. Kamal – Bangkalan – Sampang – Pamekasan – Sumenep – Kalianget

       Sedangkan jalan nasional sebagai jalan kolektor primer yang sudah

dikembangkan Jawa Timur, meliputi ruas-ruas jalan sebagai berikut :

a. Ngawi – Maospati – Madiun – Caruban

b. Tuban – Sadang – Gresik

c. Tulungagung – Kediri – Kertosono

d. Malang – Kepanjen

e. Wonorejo – Probolinggo

f. Mojokerto – Mojosari – Gempol
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g. Donorejo – Pacitan – Panggul – Trenggalek – Tulungagung – Blitar –

Kepanjen – Turen – Lumajang – Wonorejo – Jember – Rogojampi –

Banyuwangi

       Arahan pengembangan jalan nasional sebagai jalan arteri primer,

meliputi ruas-ruas jalan sebagai berikut :

a. Gresik – Sadang – Tuban

b. Mojokerto – Mojosari – Gempol

c. Babat – Bojonegoro – Padangan - Ngawi

C. Jaringan Jalan Propinsi

       Jalan propinsi berfungsi sebagai jalan kolektor primer dalam sistem

jaringan jalan primer. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara PKN

(Pusat Kegiatan Nasional) dengan PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) dan

antar PKW. Jaringan jalan ini menghubungkan ibukota propinsi dengan

ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi. Jalan strategis

provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan

provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan

ekonomi. Kesejahteraan dan keamanan propinsi.

       Berdasarkan hal tersebut, pengembangan jalan propinsi di wilayah

Jawa Tmur meliputi ruas-ruas jalan berikut ini :

a. Pacitan – Ponorogo – Madiun

b. Maospati – Magetan – Cemorosewu

c. Nganjuk – Bojonegoro – Ponco – Jatirogo

d. Bojonegoro – Ponco – Pakah

e. Pantai Serang – Blitar- Srengat – Kediri – Nganjuk

f. Karanglo – Pendem

g. Malang – Pendem – Batu – Pujon – Kandangan – Pare – Kediri

h. Kandangan – Pulorejo – Jombang – Ploso – Babat
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i. Batu – Pacet – Mojosari – Krian

j. Purwosari – Kejayan – Pasuruan

k. Sidoarjo – Krian – Gresik

l. Mojokerto – Gedek – Lamongan

m. Jember – Bondowoso – Situbondo

n. Bangkalan – Ketapang – Sotabar – Pasongsongan – Sumenep –

Pantai Lumbang

o. Sampang – Ketapang

p. Pamekasan – Sotabar

q. Malang – Turen – Talok – Druju – Sendangbiru

r. Ponorogo – Trenggalek

s. Pilang – Sukapura

t. Pasuruan – Kejayan – Tosari

u. Purwodadi – Nongkojajar

v. Lumajang – Kencong – Kasiyan – Puger

w. Rogojampi – Srono – Muncar

x. Padangan – Cepu

y. Ponorogo – Biting

       Arahan pengembangan jalan propinsi sebagai jalan koletor primer

meliputi ruas-ruas Bondowoso – Sukasari – Ijen – Banyuwangi  dan

Karanglo – Batu.

D. Jaringan Jalan Lintas Selatan

       Pengembangan Jalan Lintas Selatan (JLS) ini bertujuan untuk

mengembangkan potensi dan meningkatkan perkembangan Kawasan

Selatan Jawa Timur (KSJT) yang cenderung tertinggal dibandingkan dengan

wilayah utara Jawa Timur. Namun demikian JLS secara sendirian tidak akan

bisa menumbuhkan Kawasan Selatan Jawa Timur (KSJT) secara langsung.
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Pada kawasan selatan terdapat beberapa faktor penghambat antara lain

perbedaan potensi lokasi, keberadaan sumber daya alam yang berbeda dan

kondisi demografi masing-masing wilayah serta  tingkat pertumbuhan

wilayah saat ini sebelum JLS dibangun. Hal ini diperkuat dengan adanya

kenyatan bahwa skenario pengembangan wilayah Jawa Timur (tata ruang

wilayah Jawa Timur) cenderung memberikan kesempatan lebih kepada

wilayah atau kota yang relatif mudah berkembang.

       Akses untuk menghubungkan JLS dengan pusat-pusat pelayanan yang

biasanya terletak di ibukota kabupaten atau kota masing-masing wilayah

berupa ruas-ruas jalan sirip (jalan tembus penghubung). Disamping itu, jalan

sirip ini juga berfungsi sebagai jalan akses ke Kawasan Tengah dan Utara

Jawa Timur dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan fungsi Jalur Lintas

Selatan.

       Arahan pengembangan Jalan Lintas Selatan meliputi ruas-ruas jalan

sebagai berikut :

a. Mukus – Wareng – Pacitan – Kayen – Sudimoro di Kabupaten Pacitan

b. Panggul – Jarakan – Durenan – di Kabupaten Trenggalek

c. Bandung – Gambiran – Sine – Molang – di Kabupaten Tulungagung

d. Ringi – Bandulan – Jolosutro di Kabupaten Blitar

e. Panggung – Waru – Sendang Biru – Talok – Dampit di Kabupaten

Malang

f. Pronojiwo – Jarid – Bagu – Wot Galih di Kabupaten Lumajang

g. Puger – Sumberrejo – Tangkinol – di Kabupaten Jember

h. Glenmore – Rogojampi di Kabupaten Banyuwangi

       Sementara arahan pengembangan Jalan Sirip Jalan Lintas Selatan

yang diprioritaskan meliputi :
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a. Punung – Kalak – Batas Jawa Tengah, Kayen – Jetak – Hadiwarno,

Bangunsari – Ngadirejan di Kabupaten Pacitan

b. Panggul – Munjungan – Prigi – Karanggongso – Batas Tulungagung

di Kabupaten Trenggalek

c. Trenggalek – Popoh di Kabupaten Tulungagung

d. Bence – Kanigoro – Pantai Serang – Kesamben – Binangun – Wates

– Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar

e. Kedung – Banteng – Taman Asri di Kabupaten Malang

f. Pronojiwo – Tempursari – Bagu – Tempeh – Pandanwangi di

Kabupaten Lumajang

g. Ambulu – Watu Ulo dan Kraton Paseban di Kabupaten Jember

h. Kendeng Lembu – Sumber Jambe – Pesanggaran – Kutorejo –

Muncar – Srono – Rogojampi di Kabupaten Banyuwangi

E. Jaringan Jalan Tembus Antar Kabupaten/Kota

       Seiring dengan pertumbuhan wilayah – wilayah di Kabupaten dan Kota,

arus lalu lintas antar Kabupaten / Kota menjadi bertambah besar. Oleh

karena itu, diperlukan jalan tembus antar Kabupaten / Kota. Ruas-ruas jalan

ini mempunyai cakupan wilayah layanan dalam skala provinsi secara

terbatas.

       Jalan tembus antar wilayah Kabupaten/ Kota yang sudah dikembangkan

meliputi ruas-ruas jalan sebagai berikut :

a. Pasrepan – Puspo – Wonokriti – Bromo

b. Telaga Sarangan (Magetan) – Karanganyar (Jawa Tengah)

c. Magetan – Jogorogo – Mantingan

d. Banyuwangi – Ijen – Bondowoso – Sukasari

e. Pacitan – Ponorogo – Puwantoro – Wonogiri – Solo

f. Sudimoro – Ngrayun – Ponorogo
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g. Bandar – Ponorogo

h. Ngoro – Krembung – Sidoarjo

       Arahan pengembangan jalan tembus antar wilayah Kabupaten/Kota,

meliputi ruas :

a. Papar – Pare

b. Malang – Ngadas – Jemplang – Bromo

c. Situbondo – Arjasa – Kayumas – Ijen

d. Nganjuk – Sawahan – Ngebel – Ponorogo

e. Kediri – Pulung – Ponorogo

f. Padangan – Dander – Babat – Lamongan

g. Sumberejo – Kanor – Rengel

h. Tulungagung – Bendungan Wonorejo – Pagerwojo – Bendungan

Trenggalek – Bendungan Sawo – Ponorogo – Ngebel – Nganjuk

i. Ponorogo – Babadan – Lembeyan – Gorang Gareng – Magetan

j. Ngawi – Dungus – Madi

F. Jaringan Lingkar Perkotaan

       Pengembangan jalan lingkar wilayah perkotaan merupakan salah satu

pemecahan untuk menangani tingkat kepadatan lalu lintas antar wilayah

yang melintas wilayah perkotaan. Kondisi tersebut tidak bisa dihindari karena

wilayah perkotaan cenderung berkembang keluar dari pusat kota, dengan

kondisi tersebut maka pengembangan jalan lingkar merupakan salah satu

pemecahan mengatasi tingkat kepadatan di arteri/ kolektor primer yang

melintas wilayah perkotaan. Jalan lingkar kota atau wilayah perkotaan

dikembangkan pada tiap kabupaten dan kota sesuai dengan kebutuhan.



79

G. Terminal Penumpang Jalan

       Arahan pengembangan terminal penumpang jalan digariskan sebagai

berikut. Pada setiap kabupaten dan kota minimal harus dikembangkan

sebuah terminal berskala regional. Pengembangan terminal berskala

nasional harus dilakukan berdasarkan suatu kajian yang memenuhi syarat

dan dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

4.2.2 Statistik Panjang Jalan

       Peningkatan pembangunan jalan sebagai infrastruktur transportasi,

khususnya di Jawa Timur adalah penting untuk memperlancar arus kegiatan

perekonomian. Disamping itu, diharapkan pula lebih memudahkan mobilitas

penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah yang

lainnya.

Panjang jalan yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur tahun 2005 mencapai

37.135.890 km atau lebih tinggi 3,15 persen dibanding dengan tahun 2004.

Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan jalan yang

dilakukan dibawah wewenang kabupaten dan kota sedangkan dibawah

kewenangan negara dan propinsi jumlahnya tetap. Panjang jalan menurut tingkat

kewenangan pembinaan, jalan Kabupaten/Kota merupakan bagian terbesar yaitu

33.797.560 km atau sebesar 91,01 persen dari total panjang jalan. Untuk jalan

yang berada dibawah wewenang Negara atau jalan yang berada dibawah

wewenang Propinsi masing-masing memiliki komposisi sebesar 5,11 persen dan

3,87 persen.
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Menurut jenis permukaan, jalan aspal memiliki proporsi terbesar

dibandingkan dengan jalan non aspal, yaitu dengan komposisi sebesar 82,41

persen dari total  panjang jalan. Ini berarti mengalami kenaikan sekitar 1,05

persen bila dibandingkan dengan tahun 2004. Berikutnya jenis permukaan kerikil

7,77 persen, tanah 8,04 persen dan lainnya sebesar 1.78 persen.

Tabel 4.3 : Panjang Jalan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Per Tahun (2002-
2005)

Sumber : DPU Bina Marga Jawa Timur, data disusun kembali

No. Kabupaten /
Kotamadya

Tahun 2005 Tahun 2004 Tahun 2003 Tahun 2002

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Pacitan
Ponorogo
Trenggalek
Tulungagung
Blitar
Kediri
Malang
Lumajang
Jember
Banyuwangi
Bondowoso
Situbondo
Probolinggo
Pasuruan
Sidoarjo
Mojokerto
Jombang
Nganjuk
Madiun
Magetan
Ngawi
Bojonegoro
Tuban
Lamongan
Gresik
Bangkalan
Sampang
Pamekasan
Sumenep
Kediri
Blitar
Malang
Probolinggo
Pasuruan
Mojokerto
Madiun
Surabaya
Batu

604,127
831,520
886,700
1.477,251
1.247,599
1.554,019
1.667,310
1.045,187
1.994,060
1.540,150
1.286,550
1.145,860
785,819
1.985,964
841,960
748,690
896,131
1.245,886
931,400
525,810
574,185
627,850
726,120
346,732
525,840
684,720
582,800
507,800
1.629,900
154,888
258,728
935,500
173,475
83,905
110,473
256,421
1.977,090
399,080

604,127
832,300
859,290
1.294,500
1.247,599
1.603,050
1.602,622
1.045,187
1.663,000
1.385,050
1.286,550
1.142,020
785,819
1.720,824
759,180
748,700
896,131
1.179,596
931,400
525,810
597,962
627,850
726,120
346,732
525,840
684,720
582,800
533,210
1.629,900
145,821
258,728
935,500
173,475
80,669
110,284
255,403
2.035,950
399,080

604,38
831,52
842,70
1.294,500
1.268,55
1.603,050
1.713,24
1.039,69
1.577,33
1.363,44
1.286,35
1.356,40
1.081,08
1.720,82
1.375,07
748,700
896,13
1.146,09
931,400
529,92
597,96
618,81
726,42
346,73
525,84
684,720
588,00
533,21
1.626,90
288,99
238,85
935,40
173,48
79,64
90,87
266,62
2.035,95
122,74

604,38
831,52
842,70
1.290,46
1.268,55
1.339,00
1.713,24
1.039,69
1.526,89
1.241,84
1.280,55
1.356,40
1.081,08
1.236,02
1.375,07
740,80
859,34
1.126,87
822,50
529,92
571,75
618,81
726,42
346,73
525,84
679,84
588,00
533,21
1.521,50
288,99
238,85
935,40
173,48
79,27
90,87
266,62
2.035,95
122,74

 Jumlah (km) 33.797,500 32.762,799 33.691,50 32.451,09
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       Gambaran mengenai kondisi permukaan jalan yang berada dibawah

wewenang Negara, dibawah wewenang Propinsi maupun dibawah wewenang

Kabupaten/Kotamadya disajikan pada tabel. Jika dilihat kondisinya, pada tahun

2005 sekitar 52,07 persen termasuk dalam kategori baik, 21,34 termasuk dalam

kondisi sedang, 17,14 termasuk dalam kondisi rusak ringan dan 6,37 termasuk

dalam kondisi rusak berat, sedangkan 3,07 persen tidak dirinci.

Tabel 4.4 :. Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan Jalan dan Jenis
Permukaan di Jawa Timur Per Tahun (2002-2005)

Kondisi Status
Negara Propinsi Kota Kabupaten Jumlah

Tahun 2005
• Aspal
• Kerikil
• Tanah
• Tidak Dirinci

1.899.210
0
0
0

1.439.180
0
0
0

4.073.165
161.450
75.375
39.570

23.191.973
2.724..417
2.908.905
622.645

30.603.528
2.885.867
2.984.280
662.215

Tahun 2004
• Aspal
• Kerikil
• Tanah
• Tidak Dirinci

1.899.210
0
0
0

1.439.180
0
0
0

3.904.378
280.658
139.501
70.373

22.130.604
2.853.467
3.132.889
250.929

29.373.372
3.134.125
3.272.390
321.302

Tahun 2003
• Aspal
• Kerikil
• Tanah
• Tidak Dirinci

1.899.210
0
0
0

1.439.180
0
0
0

4.105.260
28.450
98.830
0

22.916.090
2.974.820
3.144.130
423.920

30.359.740
3.003.270
3.242.960
423.920

Tahun 2002
• Aspal
• Kerikil
• Tanah
• Tidak Dirinci

1.817.620
0
0
0

1.675.230
0
0
0

3.649.960
81.100
68.120
0

18.723.170
4.020.440
4.607.230
1.913.240

25.587.750
4.225.310
4.675.350
1.913.240

Sumber : DPU Bina Marga Jawa Timur, data disusun kembali

       Bila dibandingkan dengan tahun 2004, secara umum kualitas permukaan

jalan tahun2005 mengalami penurunan kualitas, yakni terlihat dari meningkatnya

persentase panjang jalan yang berkategori baik, rusak ringan dan rusak berat

yaitu berturut-turut 2,12 persen, 4,16 persen dan 0,4 persen. Sedangkan

persentase panjang jalan yang berkategori sedang  mengalami penurunan

mengalami penurunan sebesar 4,99 persen.
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       Panjang jalan menurut konstruksinya pada tahun 2005 terdiri dari kelas I

sebesar 3,84 persen, kelas II sebesar 3,32 persen, kelas III sebesar 15,15

persen, kelas IIIA sebesar 16,27 persen, kelas IIIB sebesar 14,12 persen, kelas

IIIC sebesar 24,61 persen dan yang tidak dirinci sebesar 22,71 persen

4.3 Analisis Model Analisis Jalur

       Teknik analisis jalur ini akan digunakan dalam menguji besarnya sumbangan

(kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari

hubungan kausal antar variabel X1, X2, X3 terhadap Y serta dampaknya kepada

Z. Analisis korelasi dan regresi yang merupakan dasar dari perhitungan koefisien

jalur. Kemudian, dalam perhitungan digunakan jasa komputer berupa software

dengan program SPSS.

       Al Rasyid dalam Sitepu (1994;24) mengatakan bahwa dalam penelitian

sosial tidak semata-mata hanya mengungkapkan hubungan variabel sebagai

terjemahan statistik dari hubungan antara variabel alami, tetapi terfokus pada

upaya untuk mengungkapkan hubungan kausal antar variabel.

       Pada diagram jalur digunakan dua macam anak panah, yaitu : (a) anak

panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari sebuah variabel

eksogen [variablepenyebab (x)] terhadap sebuah variabel endogen [variabel

akibat (y)], misalnya : X1  ke Y dan (b) anak panah dua arah yang menyatakan

hubungan korelasional antara variabel eksogen, misalnya X1 ke Y dan Y ke X1.
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a. Diagram Path Berdasarkan Konsep dan Teori

                            e2

e1

b. Langkah-Langkah Analisis Path

       Langkah-langkah analisis path adalah sebenarnya melakukan tiga

persamaan regresi, yaitu

1). Regresi antara X1, X2, X3 dan X4 dengan Y1

2). Regresi antara Y1 dengan Y2

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1. Hasil Uji Asumsi Path Analysis

4.4.1.1  Asumsi Linieritas

No Regresi Sig Kesimpulan

1 X1 dengan Y1 0.035 Linier

2 X2 dengan Y1 0.000 Linier

3 X3 dengan Y1 0.000 Linier

4 X4 dengan Y1 0.000 Linier

5 Y1 dengan Y2 0.003 Linier

Panjang Jalan (X1)

LHR (X2)

Investasi (X3)

Jumlah Penduduk
(X4)

PDRB
(Y1)

IPM
(Y2)
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       Berdasarkan uji asumsi linieritas, didapatkan hasil bahwa semua peubah

dalam model analisis path, mempunyai hubungan yang linier.

4.4.1.2  Asumsi Autokorelasi

       Pada asumsi ini, suatu persamaan regresi dikatakan tidak terjadi

autokorelasi jika dhitung terletak antara dU sampai 4-dU .

No Regresi dhitung dU 4-dU Kesimpulan

1 X1, X2, X3 dan X4 dengan Y1 2,033 1,72 2,28 Non-autokorelasi

2 Y1 dengan Y2 1,839 1,54 2,46 Non-autokorelasi

       Berdasarkan hasil di atas, didapatkan bahwa semua persamaan regresi

dalam diagram path tidak mengalami autokorelasi.

4.4.2 Hasil Analisis Path

4.4.2.1 Hasil Pendugaan Koefisien Path

Regresi 1

Variabel B Beta t Sig t Ket

Konstanta 404505,009 3,022 0,004 Signifikan

Panjang Jalan (X1) 3752,056 0,120 2,635 0,010 Signifikan

LHR (X2) 70,906 0,793 16,675 0,000 Signifikan

Investasi (X3) 6113,332 0,200 6,119 0,000 Signifikan

Jumlah Penduduk (X4) 6,203 0,154 2,767 0,001 Signifikan

R Square = 0,792

Sig F = 0,000
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Regresi 2

Variabel B Beta t Sig t Ket

Konstanta 66,201 5,226 0,000 Signifikan

PDRB (Y1) 1179,292 0,474 3,233 0,003 Signifikan

R Square =0, 680

Sig F =0, 000

       Semua hasil dugaan koefisien path dalam penelitian ini didapatkan dari

perhitungan koefisien regresi menggunakan variabel yang telah dibakukan

secara parsial pada masing-masing persamaan dengan metode OLS. Hal ini

dikarenakan diagram path dalam penelitian ini hanya mengandung anak panah

satu arah dalam hubungan antar variabelnya.

       Berdasarkan diagram path, terdapat dua model regresi linier berganda yang

harus diduga koefisien-koefisiennya, yaitu :

c.  YPDRB =  0,120  Xpanjang jalan + 0,793 XLHR + 0,200 XInvestasi + 0,154 XJumlah

Penduduk

Model ini dapat digunakan karena dari uji simultan persamaan regresi didapatkan

p-value = 0.000.

d.  ZIPM = 0,474 YPDRB

Model ini dapat digunakan karena dari uji simultan persamaan regresi didapatkan

p-value = 0.000.

Sehingga dapat disusun model lintasan pengaruh yang disebut dengan

analisis path, di mana pengaruh error ditentukan sebagai berikut :

4570792011 2
11 ,,RPe =−=−=
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5660680011 2
22 .,RPe =−=−=

4.4.2.2 Hasil Pemeriksaan Validitas Model

1. Koefisien Determinasi Total

       Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur

93320566045701 222 ,),(),(Rm =−= . Artinya 93,32% informasi yang terkandung

dalam data dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya, sekitar 6,68%,

dijelaskan oleh error (faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model dan

kesalahan selama penelitian).

2. Teori Triming

       Uji koefisien secara parsial pada model regresi  ZPDRB = 0,120 Zpanjang jalan +

0,793 ZLHR + 0,200 ZInvestasi + 0,154 ZJumlah Penduduk dengan menggunakan software

SPSS menghasilkan kesimpulan bahwa variabel Panjang jalan, LHR, Investasi

dan Jumlah Penduduk masing-masing berpengaruh signifikan terhadap variabel

PDRB. Hal ini dapat dilihat dari sig.yang dihasilkan oleh masing-masing variabel

dimana sig. yang dihasilkan < 0,05. Selain itu thitung yang dihasilkan lebih dari

2,028

       Uji koefisien secara parsial pada model regresi ZIPM = 0,474 ZPDRB dengan

menggunakan software SPSS menghasilkan kesimpulan bahwa variabel PDRB

berpengaruh signifikan terhadap variabel IPM Hal ini dapat dilihat dari sig.yang

dihasilkan oleh masing-masing variabel dimana sig. yang dihasilkan < 0,05.

Selain itu thitung yang dihasilkan lebih dari 2,028.
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       Berdasarkan hasil dari Teori Triming didapatkan jalur-jalur yang signifikan

dari diagram path sebagai berikut:

                  e2

           e1

4.4.3 Hasil Penghitungan Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan

Pengaruh Total dari Diagram Path

       Dari jalur-jalur diagram path yang signifikan, dihitung pengaruh langsung,

tidak langsung, dan pengaruh total antar variabel, hasilnya adalah :

• Pengaruh langsung panjang jalan ke PDRB = p1 = 0,120, panjang jalan

berpengaruh positif secara bermakna ke PDRB, Pengaruh ini signifikan

dengan p-value = 0,001

• Pengaruh langsung LHR ke PDRB = p2 = 0,793, LHR berpengaruh positif

secara bermakna ke PDRB, Pengaruh ini signifikan dengan p-value = 0,000

Panjang Jalan
(X1)

LHR (X2)

Investasi (X3)

Jumlah
Penduduk (X4)

PDRB
(Y1)

IPM
(Y2)

0,120
(0,001)

0,793
(0,000)

0,200
(0,000)

0,154
(0,009)

0,474
(0,003)
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• Pengaruh langsung Investasi ke PDRB = p3 = 0,200, Investasi berpengaruh

positif secara bermakna ke PDRB, Pengaruh ini signifikan dengan p-value =

0,000

• Pengaruh langsung jumlah penduduk ke PDRB = p4 = 0,154, Jumlah

Penduduk berpengaruh positif secara bermakna ke PDRB, Pengaruh ini

signifikan dengan p-value = 0,009

• Pengaruh langsung PDRB ke IPM = p5 = 0,474, PDRB berpengaruh positif

secara bermakna ke IPM, Pengaruh ini signifikan dengan p-value = 0,003

• Pengaruh tidak langsung panjang jalan ke IPM = p1 x p5 = 0,120 x 0,474 =

0,057

• Pengaruh tidak langsung LHR ke IPM = p2 x p5 = 0,793 x 0,474 = 0,376

• Pengaruh tidak langsung Investasi ke IPM = p3 x p5 = 0,200 x 0,474 = 0,095

• Pengaruh tidak langsung jumlah penduduk ke IPM = p4 x p5 = 0,154 x 0,474 =

0,073

4.5. Pembahasan Hasil Analisis dan Implikasinya

4.5.1. Panjang Jalan (X1) berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB

(Y)

       Temuan penelitian menunjukkan bahwa panjang jalan memiliki kontribusi

yang positif dan signifikan terhadap jumlah PDRB tiap  kabupaten/ kotamadya di

propinsi Jawa Timur. Artinya tinggi rendahnya PDRB dijelaskan oleh  panjang

jalan yang dimiliki oleh tiap kabupaten/ kotamadya. Besarnya kontribusi panjang

jalan yang secara langsung berkontribusi terhadap PDRB sebesar 1,44%. Dalam

hal variabel panjang jalan sebagai salah input bagi output ekonomi regional di

propinsi Jawa Timur, meskipun secara tidak langsung. Namun panjang jalan
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akan mampu memberikan dampak yang lebih baik bagi akselerasi aktivitas

berbagai sektor yang menyumbang angka PDR.

       Dengan adanya panjang jalan yang layak dan memadai maka diharapkan

PDRB kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur dapat lebih terangkat pula,

selain kita juga harus memperhatikan kualitas jalan juga, bukan hanya dari sisi

kuantitas, maka dalam hal ini pembangunan jalan raya harus juga diimbangi

dengan adanya perhatian yang cukup dalam pemeliharaan. Oleh karena itu,

untuk mengoptimalkan PDRB harus diupayakan meningkatkan panjang jalan di

tiap kabupaten kota, sehingga diharapkan dapat memberikan peluang bagi

multiplier effect yang lebih besar bagi kabupaten/ kotamadya untuk melakukan

aktivitas ekonominya. Apalagi dipahami bahwa peran jalan sebagai salah satu

infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk melakukan

aktivitas ekonomi

       Pembangunan prasarana jalan turut berperan dalam merangsang

tumbuhnya wilayah-wilayah baru yang akhirnya akan menimbulkan bangkitan

jalan (trip generation) baru yang akan meningkatkan volume lalu lintas yang

terjadi. Tumbuhnya kota-kota baru dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat

akan perumahan dan lingkungan yang memadai tentunya membutuhkan akses

baru untuk memberikan pelayanan terhadap wilayah tersebut.

       Keuntungan peningkatan infrastruktur transportasi berupa peningkatan

aksesibilitas, pengurangan waktu tempuh dan biaya pergerakan barang, manusia

serta jasa. Peningkatan transportasi tidak hanya mempengaruhi orang atau

bisnis yang berhubungan langsung dengan fasilitas transportasi dan juga pada

konsumen barang dan jasa baik berupa pengurangan harga serta peningkatan

upah bagi para pekerja.
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       Berbagai studi mengenai peran infrastruktur dalam perekonomian, secara

garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, studi-studi

untuk mengetahui peranan infrastruktur dalam perekonomian. Rangkaian studi

ini diawali oleh David Aschauer (1989) yang mengemukakan bahwa

ketersediaan pelayanan infrastruktur merupakan faktor produksi penting.

Penelitian tersebut juga menemukan fakta bahwa menurunnya produktivitas,

dapat disebabkan oleh memburuknya ketersediaan infrastruktur. Kedua,

berbagai penelitian untuk mengukur peranan infrastruktur dalam perekonomian.

Studi ini umumnya berupaya mengukur elastisitas ketersediaan pelayanan

infrastruktur terhadap perekonomian. Rangkaian penelitian ini dimulai World

Bank (1994) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar satu

persen ternyata terkait erat dengan pertumbuhan ketersediaan pelayanan

infrastruktur sebesar satu persen pula.

4.5.2. Lalu Lintas Harian Rata-Rata (X2) berkontribusi secara signifikan

terhadap PDRB (Y)

       Kebijakan pengembangan infrastruktur dalam mendukung kesinambungan

pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat dititikberatkan pada pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Dalam

mendukung distribusi barang dan jasa dari tempat produksi menuju  daerah  pemasaran

dan selanjutnya kepada konsumen dikembangkan sistem jaringan jalan melayani pusat-

pusat produksi dan pemasaran serta pusat-pusat  permukiman  baik di wilayah perkotaan

maupun perdesaan.
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       Seiring dengan adanya pergerakan dalam strategi pembangunan nasional

yaitu dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional dalam beberapa tahun

terakhir ini, maka kebijakan pembangunan daerah di Jawa Timur sebagai bagian

integral dari kebijakan pembangunan nasional juga mengacu kepada pendekatan

regional. Dengan pendekatan ini diharapkan akan dapat tercipta keterpaduan

dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

       Dari hasil temuan penelitian didapatkan bahwa besarnya kontribusi lalu

lintas  harian rata-rata (LHR) berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap

PDRB  sebesar 62,88%. Hal  tersebut bisa dijelaskan bahwa peningkatan jumlah

PDRB kabupaten/ kotamadya di Jawa Timur dengan adanya peningkatan jumlah

lalu lintas harian rata-rata (LHR) yang terjadi ditiap ruas jalan tiap  kabupaten/

kotamadya di Jawa Timur.  Secara langsung kita dapat melihat bahwa setiap

kabupaten/ kotamadya yang memiliki LHR tinggi berarti semakin tinggi  pula

aktivitas perekonomian yang terjadi didalamnya, dan pada akhirnya

meningkatkan jumlah PDRB kabupaten/ kotamadya yang bersangkutan.

       Angka kontribusi 62,88% menunjukkan bahwa pengaruh terbesar yang

diberikan terhadap PDRB dari variabel x yang diteliti. Ini berarti bahwa memang

lalu lintas harian rata-rata memberikan gambaran bahwa semakin tinggi arus lalu

lintas yang terjadi maka aktivitas perekonomian pun semakin baik sehingga

output ekonomi regional yang dihasilkan semakin besar pula. Meskipun dalam

hal ini kita juga seharusnya memperhatikan juga rasio panjang jalan dengan

jumlah penduduk yang ada, sehingga jalan yang digunakan arus lalu lintas

harian rata-rata nya efektif dan efisien.

       Sebagai salah satu propinsi di pulau Jawa yang memiliki cakupan wilayah

yang cukup luas, disertai dengan jumlah penduduk yang tinggi, propinsi Jawa

Timur akan terus berupaya memberdayakan kegiatan pembangunan ekonomi di
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setiap wilayah kabupaten dan kota yang ada. Selama ini memang terlihat

bahwasanya masih ada ketimpangan tarikan pusat pertumbuhan dan aktivitas

perekonomian yang terjadi antara sisi utara dan sisi selatan dari propinsi Jawa

Timur. Dengan demikian, dalam hal ini pemerintah propinsi Jawa Timur akan

terus memaksimalkan pembangunan infrastruktur untuk pemberdayaan

masyarakat utamanya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS). Jalur menjadi

prioritas utama, karena selama ini proses pemberdayaan di jalur tersebut masih

lambat dibanding jalur utara Jawa.

       Dengan tingginya lalu lintas harian rata-rata yang dalam hal ini digunakan

sebagai salah satu pendekatan bagi infrastruktur jalan secara non-fisik, maka

sudah barang tentu jika pusat pertumbuhan, baik itu pusat kegiatan ekonomi

maupun pusat pemerintahan di sebarluaskan ke wilayah bagian selatan propinsi

Jawa Timur. Sehingga daya yang terjadi tidak lagi terkonsentrasi ke satu sisi

saja, melainkan dapat merata ke sisi yang lainnya.

       Selain itu, hal mendesak yang juga harus segera diselesaikan adalah

pembangunan infrastruktur transportasi sebagai akibat semburan lumpur di

Sidoarjo. Ini karena, sejak terjadinya semburan lumpur, lalu lintas harian rata-rata

yang awalnya tinggi menjadi rendah sehingga pertumbuhan perekonomian di

Jatim mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Ini terjadi karena arus lalu

lintas yang melewati sidoarjo menjadi terhambat. Sehingga kegiatan produksi

khususnya sektor industri di kawasan Gerbang kertasusila menjadi terhambat

bahkan macet.

       Dari angka pertumbuhan ekonomi saja terlihat, jika dua tahun sebelumnya

pertumbuhan ekonomi Jatim selalu di atas rata-rata nasional, namun pada dua

tahun terakhir ini pertumbuhannya selalu berada di bawah rata-rata nasional,

karena pada tahun 2006 lumpur lapindo menyembur. Pada 2006, pertumbuhan

ekonomi Jatim mencapai 5,8% sedang pertumbuhan nasional 6,1%, sementara
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pada 2007 pertumbuhan Jatim 6,1 sedang pertumbuhan nasional mencapai

6,3%. Ini menjadi bukti, bahwa permasalahan lumpur Lapindo membawa

pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Timur.

4.5.3. Investasi (X3) berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB (Y)

       Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa PDRB yang diukur dari jumlah

investasi memiliki kontribusi positif dan signifikan sebesar 4%. Artinya jumlah

investasi tidak terlalu banyak memberikan kontribusi positif  terhadap PDRB

seperti halnya LHR, namun variabel investasi lebih besar  memberikan kontribusi

daripada  panjang jalan.

       Hal ini sejalan dengan teori bahwa peningkatan stok kapital baik dari

investasi dalam negeri maupun luar negeri (capital inflow) dapat meningkatkan

pertumbuhan output  perekonomian regional. Aliran neoklasik menyebutkan

bahwa pertumbuhan output perekonomian regional dipengaruhi oleh

pertumbuhan stok kapital, pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknologi.

       Dari model ini menunjukkan bahwa akan lebih baik dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi jika pemerintah terlebih dulu membangun infrastruktur

jalan yang lengkap dan memadai, serta dengan fasilitas pemeliharaan.

Disamping itu suatu daerah yang sudah lengkap infrastruktur jalannya akan lebih

menarik bagi pihak swasta untuk menanamkan investasinya.

       Investasi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran yang memberikan hasil

yang produktif di masa depan baik berupa pendidikan, training, pengeluaran

untuk reset dan pengembangan. Keuntungan dari investasi dapat tumbuh secara

internal untuk agen ekonomi yang membuat investasi itu sendiri atau meluas ke

dalam perekonomian, dan investasi yang terus bertumbuh akan dapat

mengakumulasi modal.
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       Akumulasi modal (capital accumuluation) terjadi apabila sebagian dari

pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk

memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik-

pabrik baru, mesin dan van baku yang dapat meningkatkan stok capital (capital

stock) secara fisik statu negara (yakni nilai riil netto atas seluruh barang modal

produktif secara fisik) dan hal itu jelas memungkinkan terjadinya peningkatan

output di masa mendatang.

       Investasi produktif yang bersifat langsung harus dilengkapi dengan investasi

penunjang yang disebut investasi infrastruktur ekonomi dan sosial, misalnya

pembangunan jalan raya yang mutlak dibutuhkan dalam menunjang dan

mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif. Umumnya para ekonom

sepakat bahwa pembangunan infrastruktur dapat mempercepat laju

pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada peningkatan pendapatan per kapita

penduduk. Keberadaan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dan hasil

(output) bagi penduduk dimana infrastruktur dapat mempermudah dan

meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi (Todaro, 2000, 137).

       Agar kontribusi infrastruktur jalan yang ditunjukkan dengan investasi bidang

transportasi terhadap output lebih optimal maka dalam melakukan pembangunan

infrastruktur, pemerintah harus melakukannya secara efektif dan tepat guna.

Disamping itu, pemeliharan adalah salah satu hal yang sepatutnya diperhatikan

oleh pemerintah, karena jika infrastruktur jalan mengalami kerusakan maka akan

membutuhkan dana yang relatif besar untuk merehabilitasinya dan ini berarti

akan menghambat pembangunan  infrastruktur yang lainnya untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat yang terus meningkat sejalan dengan dengan

meningkatnya jumlah penduduk propinsi Jawa Timur.
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4.5.4. Jumlah Penduduk (X4) berkontribusi secara signifikan terhadap

PDRB (Y)

       Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki kontribusi

yang positif dan signifikan terhadap jumlah PDRB tiap kabupaten/ kotamadya di

propinsi Jawa Timur. Artinya tinggi rendahnya PDRB dijelaskan oleh  jumlah

penduduk yang dimiliki oleh tiap kabupaten/ kotamadya. Besarnya kontribusi

jumlah penduduk yang secara langsung berkontribusi terhadap PDRB sebesar

2,37%.

       Hal ini bertentangan dengan teori klasik Malthus yang  menyatakan bahwa

kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur

yaitu menjadi dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang

sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan

hanya tumbuh menurut deret hitung. Namun, teori tersebut banyak ditentang

karena mempunyai banyak kelemahan, diantaranya adalah (1) tidak

memperhitungkan peran teknologi (2) hipotesanya terlalu makro yakni skala

negara tanpa dibuktikan dengan uji empiris (3) seharusnya lebih menekankan

pada keputusan individual untuk mempunyai anak dan gait atau tidaknya bekerja

(Lincoln Arsyad, 1999 : 275).

       Modal manusia (human capital) merupakan determinan penting dalam

pertumbuhan ekonomi. Hal ini banyak dijelaskan dalam model pertumbuhan

endogen atau model pertumbuhan baru (new growth theory). Model

pertumbuhan endogen menolak asumi penyusutan imbalan marginal atas

investasi modal (diminishing marginal returns to capital investments) yang

dipegang teguh oleh model-model neoklasik. Model pertumbuhan endogen

menyatakan hal sebaliknya, yakni bahwa hasil investasi justru akan semakin

tinggi bila produksi agregat di statu negara semakin besar (itu berarti negara-

negara maju menawarkan hasil atau keuntungan investasi yang lebih tinggi).
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       Lebih lanjut, model ini juga memberikan perhatian yang besar kepada

peranan ekstenalitas dalam penentuan tingkat hasil investasi permodalan.

Dengan mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di

bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal

(eksternalitas positif) dan memacu peningkatan produktivitas yang mampu

mengimbangi kecenderungan alamiah penurunan skala hasil, model

pertumbuhan endogen ini mencoba menjelaskan terjadinya divergensi pola

pertumbuhan ekonomi antarnegara dalam jangka panjang.

       Cara yang bermanfaat dalam membandingkan model pertumbuhan endogen

dengan model pertumbuhan neoklasik adalah melalui persamaan sederhana : Y

= AK. Dalam rumusan ini, A mewakili setiap faktor yang mewakili teknologi.

Sedangkan K melambangkan modal fisik dan modal manusia yang ada, dimana

dengan investasi modal fisik dan modal manusia dapat menciptakan ekonomi

eksternal yang positif dan peningkatan produktivitas yang melampaui

keuntungan pihak swasta dalam melakukan investasi itu, dan kelebihannya

tersebut cukup untuk mengimbangi penurunan skala hasil (Todaro, 2000, 121-

122).

       Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa modal sumberdaya manusia (human

capital) merupakan faktor penting dalam meningkatkan output perekonomian

suatu negara atau daerah. Karena itu investasi untuk peningkatan sumber daya

manusia menjadi hal penting dalam pembangunan, terutama dalam membangun

dua unsur pokok modal manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Dalam

penelitian ini, modal manusia diwakili oleh jumlah penduduk, dengan

mengasumsikan kesehatan dan pendidikan penduduk di propinsi Jawa Timur

memadai. Angka 2,37% pun terlihat kecil pengaruhnya karena yang dihitung

hanyalah variabel jumlah penduduk dalam modal manusia, tidak

memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikannya.
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       Namun berdasarkan hasil perhitungan path analysis penelitian ini jumlah

penduduk juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan bagi output

ekonomi regional yang dalam hal ini diwakili oleh PDRB. Dengan demikian,

jumlah penduduk pada dasarnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, karena semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan

meningkatkan skala produksi sehingga produktivitas pun akan meningkat dan

PDRB semakin tinggi pula.

4.5.5. PDRB (Y) berkontribusi secara signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (Z)

       Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu ukuran yang secara tidak

langsung menggambarkan besarnya keberhasilan pembangunan yang telah

dilaksanakan oleh suatu pemerintahan dan swasta, baik pada tingkat nasional

maupun daerah. Menurut UNDP (2003) hubungan antara pertumbuhan ekonomi

dan tingkat pembangunan manusia bersifat timbal balik. Pembangunan manusia

difokuskan pada tiga dimensi yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia,

yaitu : usia hidup (longevity), pengetahuan atau knowledge dan standar hidup

layak (decent living standard).

”Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama

dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi

rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan

yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi

hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk

mengumpulkan harta dan uang”. (Human Development Report, UNDP, 1990).
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       Diantara negara-negara di kawasan Asia Timur, Indonesia termasuk yang

buruk kondisi indeks pembangunan manusianya. Selama ini, kelangkaan kualitas

penduduk kurang dirasakan karena struktur perekonomian kita masih relatif

sederhana. Indonesia ketinggalan dalam pembangunan sektor infrastruktur

hampir dalam semua subsektor.  Meskipun penelitian ini dalam ruang lingkup

propinsi Jawa Timur, namun jika kita membandingkan dengan negara lain maka

secara umum  perhatian terhadap pembangunan manusia masih rendah.

       Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa PDRB memberikan kontribusi

terhadap IPM sebesar 22,47%. Artinya PDRB yang  didapatkan tiap kabupaten/

kotamadya memberikan sumbangsih sebesar 22,47% kepada peningkatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan adanya barang dan jasa yang

dihasilkan setiap sektor akan digunakan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk

diantaranya belanja sosial publik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat pun

meningkat (tingkat layak hidup, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan).

       Dengan angka 22,47% yang didapatkan dari menghitung secara langsung

(direct) dari variabel PDRB ke indeks pembangunan manusia (IPM), maka

memang ada pengaruh positif dari PDRB yang diperoleh suatu kabupaten/ kota

yang ada di propinsi Jawa Timur, meskipun secara teori seharusnya masih harus

ada variabel antara yang digunakan dalam perhitungan yakni pengeluaran

pemerintah. Dari ouput produksi yang dihasilkan suatu daerah, kemudian akan

digunakan dalam bentuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dari

anggaran tersebut bentuknya akan berubah menjadi distribusi pendapatan dan

belanja sosial publik yang kemudian akan menuju kepada perbaikan standar

hidup, belanja swasta dan peningkatan indikator kesehatan & pendidikan.

Meskipun jalur yang harus dilalui mulai dari PDRB kepada angka IPM, namun

jika dihitung secara direct memang ada pengaruh yang signifikan.
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       Dalam hal anggaran pembangunan yang digunakan dalam aktivitas sosial

propinsi Jawa Timur, ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam

menyalurkan dana ini sehingga tepat sasaran dengan berbagai program

pembangunan yang berhasil dan berguna. Dengan saluran yang bersih,

sistematis, efektif dan efisien, niscaya angka PDRB yang mencerminkan ouput

ekonomi regional akan bermanfaat apabila :

a. Produktivitas

Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan

berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan

dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, output ekonomi regional

adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia

b. Ekuitas

Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan

yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik

harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi didalam dan

memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini

c. Kesinambungan

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak

hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi yang akan

datang. Segala bentuk permodalan –fisik, manusia, lingkungan hidup,

teknologi- harus dilengkapi

d. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan

hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam

mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi

kehidupan merek
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4.5.6. Manfaat Ekonomi Infrastruktur Jalan

1. Penghematan Biaya Operasi Kendaraan

       Manfaat paling mudah diukur dengan uang adalah berkurangnya

biaya operasi kendaraan. Manfaat ini bersama dengan manfaat yang

didapat dari penghematan waktu perjalanan pada mulanya dinikmati oleh

para pemakai jalan. Adanya  persaingan atau keinginan untuk

memaksimalkan keuntungan mendorong mereka untuk membagikan

manfaat tersebut pada golongan lain seperti para produsen dan

konsumen. Dengan demikian bertambahnya manfaat akan

menguntungkan masyarakat secara  keseluruhan, tidak terbatas pada

pemakai fasilitas saja.

       Biaya operasi kendaraan merupakan penjumlahan dari biaya

bergerak (running cost) dan biaya tetap (standing cost) yang secara lebih

rinci terdiri atas faktor-faktor dibawah ini :

• Biaya variabel

a. Konsumsi bahan bakar

b. Konsumsi oli mesin

c. Pemakaian ban

d. Biaya pemeliharaan onderdil kendaraan dan pekerjanya

e. Biaya awak kendaraan umum

f. Depresiasi kendaraan

• Biaya tetap

a. Biaya akibat bunga (interest)

b. Biaya asuransi

c. Overhead cost
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2. Nilai Waktu Perjalanan

       Waktu adalah biaya riil dalam transportasi. Nilai waktu, atau nilai

penghematan waktu, didefinisikan sebagai jumlah uang yang rela

dikeluarkan oleh seseorang untuk menghemat satu satuan waktu

perjalanan (Hensher, 1998). Waktu yang dihemat / hilang diasumsikan

memiliki opportunity cost bagi kegiatan produksi, sehingga nilai waktu

bagi seseorang dapat diketahui atau didekati dari tingkat pendapatan

yang bersangkutan. Nilai waktu yang dimaksud adalah nilai waktu

berdasarkan pendekatan potensi sumber (resource).

       Nilai waktu menurut perkembangannya diturunkan dari data

responden (Hensher, 1998) atau dikenal sebagai nilai waktu berdasarkan

pendekatan perilaku (behavioural). Nilai waktu ini didasarkan pada pola

pilihan individu terhadap situasi atau fenomena pilihan tertentu atau

dimana dalam pilihan yang diambilnya terdapat trade off antara waktu

(perjalanan) dengan biaya (tarif).

       Nilai waktu perjalanan adalah suatu faktor dalam penaksiran

keuntungan bagi pengguna jalan. Nilai waktu perjalanan menjadi bagian

penting dari keuntungan dalam kegiatan transportasi dalam hal

pertimbangan ekonomis.

       Nilai waktu penumpang adalah suatu komponen penting pada biaya

transportasi atau operasi kendaraan yang dibutuhkan, misalnya ketika

mengevaluasi suatu investasi jalan baru. Pada kasus ini jika suatu jalan

baru diharapkan menurunkan waktu perjalanan maka bagian yang

penting dari keuntungan ekonomis dari investasi jalan adalah

penghematan waktu bagi penumpang.
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       Bagi  setiap orang nilai waktu adalah tidak sama. Seseorang yang

sedang dalam perjalanan liburan tidak begitu keberatan bila harus

mengalami kemacetan selama 10 jam atau 15 menit sekalipun, akan

tetapi bagi seseorang yang dalam perjalanan bisnis misalnya 1 menit

adalah sangat berarti. Secara ideal nilai waktu berbeda antara satu orang

dengan orang yang lainnya berdasarkan tingkat kepentingan dan tujuan

perjalanan serta persepsi terhadap nilai waktu.

       Nilai penghematan waktu tergantung pada penggunaan kesempatan

yang ditimbulkan oleh bertambahnya waktu yang tersedia. Berdasarkan

studi di negara maju menunjukkan bahwa pemakaian fasilitas jalan

menilai waktu perjalanan kerja (bisnis) mereka sebanding dengan upah.

Sedangkan penghematan waktu perjalanan lainnya (non bisnis) kurang

lebih sebesar sepertiga upah.

3.  Kemudahan akses pasar bagi semua golongan masyarakat

       Dengan adanya jalan, maka masyarakat akan semakin mudah dalam

melakukan aktivitas ekonomi, area yang pada awalnya sulit dijangkau

menjadi mudah dan murah sehingga berbagai pusat pelayanan publik

dan pertumbuhan ekonomi pun menjadi ikut terdongkrak naik. Dengan

kata lain, dengan adanya jalan semua golongan masyarakat menjadi

relatif terbantu dan efektif serta efisien dalam meraih kesamaan hak

dalam perekonomian.

       Dalam sejarah Indonesia modern, sektor jalan secara tradisional

adalah sektor publik. Pemerintah membiayai, membangun, memelihara,

dan memiliki jaringan jalan yang dibiayai dari Anggaran Pembangunan

dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan jalan adalah wujud

kewajiban pemerintah kepada masyarakat untuk membangun prasarana

dasar. Partisipasi sektor swasta –dimana sektor swasta membiayai dan
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membangun jalan, serta penggunanya membayar ongkos tol- adalah

fenomena yang relatif baru di Indonesia.

       Kecilnya skala infrastruktur dan konsumennya di perdesaan

membuka peluang partisipasi masyarakat desa langsung dalam

pembangunan dan pengelolaan infrastruktur desa. Akar tradisi

infrastruktur masyarakat lokal (community infrastructure) sebenarnya

sudah lama tersemai. Pembangunan sarana air bersih desa dan

rehabilitasi jalan, secara tradisional sudah lama dibangun melalui

partisipasi masyarakat.

Pengembangan  jaringan  jalan antar kota dan kabupaten didasarkan

pada arah perkembangan sistem  kota / kabupaten agar terstruktur dan

jalan dapat berfungsi efisien sesuai hirarkinya. Dengan demikian jalan

dapat mendukung manajemen logistik yang baik untuk menurunkan biaya

distribusi dan memperkecil perbedaan harga produk di tempat produksi

terhadap harga di konsumen akhir. Jaringan jalan yang terstruktur ini

akan mendukung pula proses produksi lebih efisien dengan adanya

akses yang tinggi bagi bahan baku produksi dan sekaligus mendorong

daya tarik investasi.

       Sebagai ilustrasi, pembangunan, peningkatan dan perbaikan jaringan

jalan yang melayani pusat-pusat produksi, seperti jalan lintas Timur

Sumatera, jalan Pantura Jawa,  Lintas   Kalimantan  dan  Sulawesi  serta

fungsionalisasi jalan ke outlet pelabuhan di Papua telah membawa

dampak yang positif terhadap perkembangan wilayah  yang  dilalui jalur

tersebut. Di Pulau Jawa, salah satu kebijakan yang akan ditempuh

Pemerintah untuk menghadapi tantangan kepadatan jalur Pantura Jawa

adalah  dengan membangunan dan meningkatkan prasarana jalan lintas
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selatan Pulau Jawa. Hal tersebut dimaksudkan pula sebagai upaya

menyeimbangkan pertumbuhan kawasan pantai utara Pulau Jawa dan

kawasan pantai selatan Pulau Jawa.

       Dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Jawa Bagian

Timur, Pemerintah telah meresmikan dimulainya pembangunan jembatan

Surabaya-Madura (Suramadu), yang diharapkan antara lain akan

mendukung perkembangan wilayah  perkotaan ke  Madura,  sehingga

kota  Surabaya  dapat lebih  berperan bersama dengan Banjarmasin dan

Makasar sebagai outlet utama melayani  Kawasan Timur Indonesia

4. Menciptakan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas

       Pembangunan infrastruktur memang sangat dibutuhkan dan

merupakan langkah pembangunan strategis yang dapat menggerakkan

pertumbuhan ekonomi dan diperkirakan menciptakan lapangan kerja baru

(secara langsung dan tidak langsung) lebih besar dari satu juta dari tahun

2004 hingga 2009.

       Sampai saat ini belum terlihat adanya rencana paket-paket

pembangunan infrastruktur perdesaan, sehingga sangat dikhawatirkan

pembangunan infrastruktur yang sangat bias itu hanya menguntungkan

masyarakat urban dan industri. Dalam pembangunan infrastruktur ini,

variabel strategis yang perlu diperhatikan mengacu pada penelitian dalam

disertasi doktor Susilo Bambang Yudhoyono (2004), Presiden RI,

menunjukkan bahwa secara kuantitatif pembangunan infrastruktur

cenderung bias urban.

       Artinya, masyarakat kota dan industri yang paling menikmati

keuntungan dibanding dengan perdesaan. Maksud tulisan berikut ini

adalah menguraikan dimensi masalah bias dan cara mengatasinya. Tidak

diragukan manfaat ekonomi infrastruktur jalan sangat tinggi apabila
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infrastruktur tersebut dibangun tepat untuk melayani kebutuhan

masyarakat dan dunia usaha yang berkembang.

       Disertasi doktor Sri Hartoyo (1994) menunjukkan bahwa manfaat

variabel infrastruktur (diukur dengan panjang jalan aspal atau paved road)

terhadap peningkatan beragam tanaman pangan di pulau Jawa jauh lebih

signifikan berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dibandingkan

dengan pembangunan pengairan.

       Dampak pembangunan jalan terhadap sektor pertanian memberikan

beragam keuntungan di berbagai tingkatan bagi petani dibanding dengan

membangun irigasi. Alasan utamanya adalah variabel jalan berdampak

lebih luas karena membuka akses lebih besar bagi petani. Melalui

pembangunan jalan, informasi produksi perdagangan dan kegiatan bisnis

lainnya dari urban yang berguna bagi kegiatan petani lebih cepat

diterima. Dampak itu lebih tinggi dibanding dengan dampak

pembangunan irigasi, karena hanya terbatas pada peningkatan produksi

tanaman pangan.

       Walaupun demikian, kedua jenis infrastruktur (jalan dan irigasi)

memiliki perannya masing-masing dan oleh karenanya sebaiknya

dibangun secara bersamaan. Sifat, makna, dan dampak infastruktur yang

menyentuh perdesaan seperti ini sangat mungkin berbeda dimensinya

dengan pembangunan jalan bebas hambatan yang digalakkan

pemerintah sekarang ini.

       Contoh lain untuk mengamati dampak pembangunan infrastruktur

dapat diambil proyek raksasa pembangunan jalan lintas selatan pulau

Jawa sebagai kasus non-bebas hambatan. Pada tahap awal, tidak dapat

dibayangkan keuntungan ekonomi pembangunan jalan lintas selatan

(yang dibangun akhir 1980-an) karena kesulitan mengidentifikasi faktor
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keuntungan langsung (direct benefits) dan tidak langsung (indirect

benefits).

       Di luar perkiraan, dalam lintas sejarah perkembangan jalan lintas

Sumatra ini, ternyata dampak pembangunan infrastruktur jalan telah

berhasil merangsang keuntungan sosial dan ekonomi yang berlipat ganda

di berbagai bidang di daerah dimana jalan ini melintas. Suatu kenyataan,

pembangunan jalan-jalan di tiap provinsi/kabupaten dalam banyak aspek

dibangun berporos ke jalan lintas selatan pulau Jawa dan ini merupakan

bagian dari memperbesar manfaat ekonomi (keuntungan).

       Sampai saat ini, ternyata kalau diamati secara mendalam, dampak

jalan tersebut telah berhasil menarik investasi mendorong pertumbuhan

dunia industri di daerah (kota) di dua sisi jalan hingga ke pedalaman

dimana banyak jalan penghubung yang dibangun mampu menghidupkan

kegiatan perkebunan dan produksi pertanian dan non-pertanian.

       Jalan ini telah menghidupkan kegiatan perdagangan di dalam daerah

selatan Jawa Timur, terutama dengan ekonomi di Pulau Jawa. Dampak

investasi dan perdagangan sebagai hasil dari investasi infrastruktur

merupakan faktor yang berpengaruh positif baik terhadap perdesaan

maupun perkotaan.

5. Ketersediaan jalan menentukan keuntungan bagi terselenggaranya

aktivitas berbagai sektor ekonomi

       Infrastruktur merupakan aset pemerintah yang dibangun dalam

rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti jalan raya,

jembatan, pertamanan, gedung kantor, rumah sakit dan sebagainya.

Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang dan jasa diangkut dari

satu tempat ke tempat lain di seluruh penjuru dunia. Perannya sangat
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penting baik dalam proses produksi maupun menunjang distribusi

komoditi ekonomi dan ekspor. Keberadaan infrastruktur akan mendorong

terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi dan

sebaliknya apabila mengabaikannya akan menurunkan produktivitasnya.

Keunikan dari infrastruktur adalah sifat eksternalitas positif yang tinggi.

       Pengembangan prasarana transportasi jalan ditujukan untuk

memajukan dan meratakan pembangunan di wilayah Jawa Timur.

Transportasi jalan berperan untuk melayani wilayah dalam dua bentuk

pelayanan utama. Pertama, transportasi jalan berperan untuk melayani

aktivitas ekonomi dalam bentuk pelayanan terhadap pergerakan orang,

barang dan jasa.

       Di samping contoh ini, sudah barang tentu banyak jalan-jalan

perdesaan dibangun pada masa lalu (sebelum krisis ekonomi tahun 1997)

merupakan faktor kunci pada pencapaian swasembada pangan dan

pengurangan kemiskinan di tingkat lokal dan nasional

       Prasarana jaringan jalan masih merupakan kebutuhan pokok bagi

pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri. Di era

desentralisasi, jaringan jalan juga merupakan perekat keutuhan bangsa

dan negara dalam segala aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan

keamanan. Sehingga keberadaan sistem jaringan jalan yang menjangkau

seluruh wilayah tanah air merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar

lagi. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana

transportasi sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam

perencanaan transportasi secara global (BAPPENAS, 2003, 146).
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Gambar 4.3 : Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Perekonomian dan
Kesejahteraan Masyarakat

Infrastruktur Jalan
(Panjang Jalan dan Lalu Lintas Harian)

Pendapatan Dunia UsahaPendapatan Rumah Tangga

Peningkatan Produksi

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Belanja Sosial Publik

Pengembangan Pasar Penurunan Biaya

Distribusi Pendapatan

Sinergi Kesejahteraan Masyarakat
(Indeks Pembangunan Manusia)

Belanja Swasta Untuk
Pendidikan dan Kesehatan

Perbaikan Standar Hidup
dan Penurunan Kemiskinan

Peningkatan Indikator
Kesehatan dan

Pendidikan



109

4.5.7 Perbandingan dengan Studi-Studi Terkait Terdahulu

       Infrastruktur jalan memiliki peran sebagai pendukung ekonomi dan sosial

budaya masyarakat karena mobilisasi ekonomi nasional kita saat ini sangat

bertumpu pada jaringan jalan. Muatan barang sebagian besar masih diangkut

melalui jalan darat dibandingkan dengan penggunaan moda lain. Oleh karena itu

kondisi dan kualitas jalan raya khususnya di jalur-jalur ekonomi  harus

dipertahankan tetap berada dalam kondisi yang baik. Penurunan tingkat

pelayanan dan kapasitas jalan sangat mempengaruhi kelancaran pergerakan

ekonomi dan menyebabkan biaya sosial yang tinggi terhadap pemakai jalan.

       Infrastruktur jaringan jalan masih merupakan kebutuhan pokok bagi

pelayanan distribusi komoditi pertanian, industri dan perdagangan karena

sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran.

Sehingga dengan tersedianya infrastruktur jalan yang memadai akan dapat

menunjang berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu pembangunan (Infrastruktur

Indonesia, Bappenas).

       Tersedianya jaringan jalan dengan baik akan menyebabkan terjadinya

efisiensi dalam pasar karena dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas

wilayah jangkauan sebab dengan adanya infrastruktur tersebut maka barang,

orang, ide dan jasa lainnya dapat berpindah atau berubah dari satu tempat ke

tempat lainnya.

       Selain itu terutama di era desentralisasi, jaringan jalan juga merupakan

perekat keutuhan bangsa dan negara dalam segala aspek sosial, budaya,

ekonomi, politik dan keamanan. Sehingga keberadaan sistem jaringan jalan yang

menjangkau seluruh wilayah tanah air merupakan tuntutan yang tidak dapat

ditawar lagi. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana

transportasi sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam



110

perencanaan transportasi secara global. Untuk itu diperlukan keterpaduan dalam

perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

       Jalan berperanan penting dalam merangsang maupun mengantisipasi

pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Karena itu setiap negara melakukan

investasi yang besar dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan. Sekitar

0,8% dari PDB negara berkembang dikeluarkan untuk pembangunan,

pengembangan jalur dan rehabilitasi jalan (Fay, 1999, 13)

       Baum dan Tolbert (1985) menyatakan ”Economic growth and social

development are impossible without adequate transport. Rural roads connecting

isolated areas to markets and sources of supply are essential for converting

agriculture from a subsistence to a commercial activity”. Sedangkan Lynch dan

Debenedictis (1995) menyatakan bahwa “location of industries relative to

domestic and export markets throught a cost effective transport system” (Njoh,

2000, 287).

       Pada masyarakat agraris, jalan digunakan untuk memasarkan hasil

pertanian. Ajay Chibber menunjukkan variabel non harga, termasuk fasilitas

transportasi dan telekomunikasi memberikan dampak signifikan terhadap produk-

produk pertanian di Amerika Latin. Binswanger menyatakan kekurangan

prasarana jalan menjadi hambatan signifikan terhadap penawaran pertanian

(Queiroz & Gautam, 1992, 9). Sedangkan The World Bank menyatakan insentif

bagi petani (harga dan input) menjadi sia-sia jika terdapat halangan fisik dan

biaya ekonomi yang tinggi untuk transportasi barang.

       Pembangunan prasarana jalan turut berperan dalam merangsang

tumbuhnya wilayah-wilayah baru yang akhirnya akan menimbulkan bangkitan

jalan (trip generation) baru yang akan meningkatkan volume lalu lintas yang

terjadi. Tumbuhnya kota-kota baru dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat
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akan perumahan dan lingkungan yang memadai tentunya membutuhkan akses

baru untuk memberikan pelayanan terhadap wilayah tersebut.

       Keuntungan peningkatan infrastruktur transportasi berupa peningkatan

aksesibilitas, pengurangan waktu tempuh dan biaya pergerakan barang, manusia

serta jasa. Peningkatan transportasi tidak hanya mempengaruhi orang atau

bisnis yang berhubungan langsung dengan fasilitas transportasi dan juga pada

konsumen barang dan jasa baik berupa pengurangan harga serta peningkatan

upah bagi para pekerja.

       Namun demikian, kontribusi transportasi terhadap pembangunan nasional

sukar dikuantisir. Hubungan antara transportasi dan GDP dapat dilihat dengan

dua cara (Njoh, 2000, 287). Yang pertama melalui kontribusi transportasi

terhadap permintaan akhir pada GDP, misalnya pembelian kendaraan bermotor,

bensin, oli, perawatan kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Yang kedua

adalah nilai tambah (Value Added) yang dihasilkan oleh aktivitas transportasi

pada GDP.

       Terdapat hubungan yang konsisten dan signifikan antara pendapatan

dengan panjang jalan. Negara berpenghasilan lebih dari US$ 6000 per kapita

mempunyai rasio panjang jalan sekitar 10.110 km/1 juta penduduk, negara

berpenghasilan US$ 545 – US$ 6000 per kapita mempunyai rasio 1.660 km / 1

juta penduduk dan negara berpenghasilan kurang dari US$ 545 perkapita

mempunyai rasio 170 km / 1 juta penduduk. Jadi rasio di negara berpenghasilan

tinggi 59 kali negara berpenghasilan rendah (Queroz, 1999, 2).
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Judul

Penelitian

Tujuan Latar

Belakang

Variabel

Penelitian

Metode

Analisis

Hasil Kesamaan Perbedaan

Menilai

dampak

investasi

infrastruktur

jalan terhadap

pembangunan

ekonomi dan

daerah

Melihat dampak

dari

pembangunan

infrastruktur

jalan

menggunakan

indikator

pembangunan

regional

Ada atau

tidaknya

keseimbangan

antara modal

finansial dan

tenaga kerja

disatu sisi dan

komponen

pembangunan

ekonomi  di

sisi yang

lainnya

Investasi

jalan, biaya

operasional

kendaraan,

pertumbuhan

ekonomi,

rasio

keuntungan

investasi,

dan

penyerapan

tenaga kerja

Computable

General

Equilibrium

dari series

data

• Di Jawa

investasi

jalan

memberika

n dampak

sebesar

1.460

rupiah

kepada

nilai

tambah

pembangu

nan

Efek multiplier

investasi jalan

terhadap nilai

tambah

pembangunan

ekonomi relatif

kecil namun

jika dilihat

keterkaitannya

dengan

berbagai

sektor

(backward

Pengaruhnya

diukur dengan

menggunakan

skala rupiah

bukan

prosentase

Tabel  4.5 : Perbandingan dengan Studi-Studi Terkait Terdahulu
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ekonomi,

Sumatera

sebesar

0,765

rupiah,

Bali-NTT

sebesar

0,309,

Kalimanta

n sebesar

0,215

rupiah,

Sulawesi

sebesar

0,54

linkage dan

forward

linkage)

sangat besar,

karena

sifatnya yang

permanen dan

jangka

panjang
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rupiah nilai

tambah,da

n Maluku-

Papua

sebesar

0.081

rupiah nilai

tambah

• Tiap

investasi

manajeme

n jalan

memiliki

dampak

yang
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berbeda

pada

setiap

pembangu

nan

ekonomi

regional

Judul

Penelitian

Tujuan Latar

Belakang

Variabel

Penelitian

Metode Analisis Hasil Kesamaan Perbedaan

Peningkatan

Daya Saing

Investasi

Nasional

Dengan

Memberikan

solusi yang

komprehensif

permasalaha

n tata ruang

Pertumbuhan

infrastruktur

jalan tol di

Indonesia

tidak

Investasi

infrastruktur

jalan tol, pdb,

IHK, Indeks

Pembanguna

• Kajian

pustaka dan

perbandingan

nya

• Pengambilan

• Krisis finansial

menyebabkan

penurunan

proyek jalan

tol

Sejak tahun

2005

pemerintah

mulai

menggalakka

Menganalisa

investasi

jalan sebelum

dan sesudah

terjadinya
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Pembanguna

n Jalan

dan jaringan

jalan serta

investasi jalan

tol

berdampak

positif

terhadap

pertumbuhan

ekonomi

mengalami

pertumbuhan

signifikan,

sedangkan

negara

berkembang

lain sangat

pesat dan

terbukti

meningkatka

n GDP

negara

n Manusia data primer

• Pemodelan

pada kondisi

yang berlaku

didalam dan

luar negeri,

dan analisis

statistik

probablitas

• Pembanguna

n infrastruktur

jalan tol di

Indonesia

mengalami

pertumbuhan

lambat

sehingga

daya saing

nasional

rendah

• Dampak

infrastruktur

jalan pada

kesejahteraan

n program

pembangunan

jalan sebagai

salat satu

prasyarat

terciptanya

pertumbuhan

ekonomi yang

lebih tinggi

krisis ekonomi

di Indonesia

serta

dampaknya

bagi

perekonomia

n
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, pertumbuhan

ekonomi,

produktivitas,

teknologi,

aksesibilitas

lokasi,

kemudahan

melakukan

sesuatu, biaya

perusahaan,

biaya logistik,

efisiensi

layanan, dan

sistem pasar
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Judul

Penelitian

Tujuan Latar

Belakang

Variabel

Penelitian

Metode

Analisis

Hasil Kesamaan Perbedaan

Keterkaitan

antara

investasi

infrastruktur

transportasi

dan produksi

ekonomi

Mengestimasi

dan

menginvestigasi

akses spasial

dan kualitas

pelayanan

transportasi

Di negara

berkembang

dimana

infrastrruktur

ada dan

tersedia,

namun

dampaknya

terhadap

produksi

ekonomi

masih belum

Infrastruktur

jalan

transportasi

muatan,

investasi

infrastruktur

jalan

transportasi

muatan,

infrastruktur

jalan

transportasi

Model

persamaan

panel data

investasi

transportasi

Keterkaitan

antaran

infrastruktur

transportasi

daerah dan

produksi

ekonominya

ternyata lebih

kompleks

daripada studi

literatur dan

hasil

Pengaruh

infrastruktur

transportasi

daerah

terhadap

produksi

ekonomi

positif dan

signifikan

Infrastruktur

yang diteliti

lebih umum

yakni

infrastruktur

transportasi

bukan hanya

infrastruktur

jalan

Tabel  4.5 : Perbandingan dengan Studi-Studi Terkait Terdahulu (Lanjutan)
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jelas penumpang,

investasi

infrastruktur

transportasi

penumpang,

produksi

ekonomi

daerah

penelitian
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Judul

Penelitian

Tujuan Latar Belakang Variabel

Penelitian

Metode

Analisis

Hasil Kesamaan Perbedaan

Apakah

rehabilitasi

infrastruktur

pedesaan di

Georgia telah

menolong

yang miskin?

Strategi

penelitian untuk

kelangkaan

keuntungan

data

infrastruktur

pedesaan

dengan menilai

dampak tingkah

laku proyek

komunitas

Ketertarikan

dalam

mengevaluasi

efektivitas

dampak dari

sebuah proyek

infrastruktur

terhadap

pembangunan

berbasis

masyarakat

Faktor

pendidikan,

infrastruktur

jalan dan air

angkatan

kerja, faktor

kesehatan,

akses pasar

dan sumber

ekonomi,

pelayanan

publik,

Regresi

logistik dan

deskriptif

eksploratif

Variabel

infrastruktur

jalan

berpengaruh

sebesar

0,156 dan

infrastruktur

air sebesar

0,393 dari

perubahan

tiap 1%

terhadap

Variabel

infrastruktur

jalan

berpengaruh

positif

terhadap

variabel

dependen,

namun

memang

angka

prosentasenya

Menggunakan

metode

regresi

logistik,

sedangkan

penulis

menggunakan

path analysis

Tabel  4.5 : Perbandingan dengan Studi-Studi Terkait Terdahulu (Lanjutan)
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pengeluaran variabel

dependen

kecil
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Judul

Penelitian

Tujuan Latar

Belakang

Variabel

Penelitian

Metode

Analisis

Hasil Kesamaan Perbedaan

Temuan studi

dampak

kemiskinan

dari proyek

infrastruktur

jalan

Mengidentifikasi

bukti

ketersediaan dan

keterkaitan

antara

penurunan

tingkat

kemiskinan

dengan

infrastruktur fisik

terutama proyek

Tantangan

vokal dari

dokumentasi

dampak

pengurangan

angka

kemiskinan

dari proyek

jalan secara

umum di

negara

Panjang jalan

raya, angka

kemiskinan,

produktivitas

pertanian,

GDP, Stok

modal

Elaborasi

berbagai

hasil

penelitian di

negara asia

Penghematan

waktu,

pengurangan

angka

kemiskinan di

masyarakat

pedesaan,

infrastruktur

menguntungkan

baik

masyarakat

Dari hasil

penelitian

didapatkan

bahwa

pemeliharaan

dan

pembangunan

infrastruktur

jalan dapat

berdampak

positif dan

Banyak

referensi

penelitian

sejenis yang

dielaborasi

menjadi satu

kesatuan

kesimpulan

Tabel  4.5 : Perbandingan dengan Studi-Studi Terkait Terdahulu (Lanjutan)
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jalan di RRC dan

negara asia

lainnya

berkembang kaya maupun

miskin, dalam

jangka pendek

sangat

menguntungkan

bagi

masyarakat

yang miskin,

produktivitas

meningkat

drastis bagi si

miskin

signifikan bagi

perekonomian
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Judul Penelitian Tujuan Latar Belakang Variabel

Penelitian

Metode

Analisis

Hasil Kesamaan Perbedaan

Analisis

pengaruh kinerja

infrastruktur

listrik terhadap

pertumbuhan

ekonomi

indonesia

Melihat dampak

panambahan dan

pemeliharaan

tenaga listrik

terhadap

pertumbuhan

ekonomi (PDB) di

Indonesia

Konsumsi energi

listrik di

Indonesia terus

meningkat,

sementara tidak

ada peningkatan

kinerja PLN

KEL, Revenue

Energy Pricing,

PDB

Uji kausalitas

granger

Hubungan antar

variabel searah

dengan signifikan

dan

meminimalisasi

ketergantungan

PLN terhadap

BBM, mengurangi

rugi, meningkatkan

efektivitas dan

efisiensi PLN

Pembangunan

infrastruktur listrik

ternyata

berpengaruh

poistif ternyata

pertumbuhan

ekonomi

Variabel yang

diteliti adalah

infrastruktur

listrik bukan

infrastruktur

jalan
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Judul Penelitian Tujuan Latar Belakang Variabel

Penelitian

Metode Analisis Hasil Kesamaan Perbedaan

Analisis

pengaruh

pembangunan

infrastruktur

terhadap

pertumbuhan

ekonomi regional

di Indonesia

Melihat sejauh mana

infrastruktur publik

mempengaruhi

pertumbuhan

ekonomi regional di

Indonesia

Infrastruktur

sangat

dibutuhkan

karena

mendukung

tercapainya

pertumbuhan

ekonomi dan

pembangunan

ekonomi yang

berkelanjutan

(menyokong

aspek ekonomi

dan kegiatan

sosial)

Panjang jalan,

saluran telepon,

debit air bersih,

sambungan

telepon,

pendapatan

perkapita, jumlah

penduduk

Regresi logistik

dengan data

panel

Setiap infrastruktur

publik yang

dibangun memiliki

manfaat dan

kontribusi tersendiri

sesuai dengan

tingkat kebutuhan

masyarakat

setempat dan letak

pembangunan tiap

infrastruktur  di

lokasi yang sesuai

peruntukkannya

Adanya variabel

panjang jalan

yang

mempengaruhi

pertumbuhan

ekonomi secara

positif dan

signifikan

Variabel

infrastruktur

yang digunakan

hanya sebatas

ukuran secara

fisik saja, tidak

ada non-fisik

Tabel  4.5 : Perbandingan dengan Studi-Studi Terkait Terdahulu (Lanjutan)
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4.6 Analisis Pemetaan Data Secara Manual

Dari hasil pencitraan melalui memasukkan data kedalam alat bantu software

ArcView terlihat bahwa gabungan dari tiga unsur pokok : sistem, informasi, dan

geografis sehingga data yang awalnya berbentuk angka dapat kita lihat

sebarannya dalam bentuk peta geografis. Istilah ’pemetaan manual’

mengandung pengertian informasi mengenai tempat-tempat yang terletak di

permukaan bumi, pengetahuan mengenai posisi di mana suatu objek terletak di

permukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan-keterangan (atribut) yang

terdapat di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui.

       Dengan pemetaan manual berikut atribut-atributnya kita dapat melihat

kabupaten atau kota apa saja yang masih memerlukan jaringan jalan yang baik

di propinsi Jawa Timur, juga perkembangan kepadatan lalu lintas harian rata-rata

yang ada di Jawa Timur hingga kepada sebaran PDRB dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Dengan adanya bantuan analisis ini telah

menimbulkan suatu basis bagi pendekatan terpadu dalam memecahkan masalah

perencanaan. Model dalam tata ruang (spatial modelling) untuk penentuan lokasi

telah menimbulkan daya tarik baru yang berakibat pada penentuan sumberdaya

yang dapat digunakan dalam data base untuk kepentingan analisis. Dan dalam

data ini penulis mencoba menginterpretasikan data variabel kedalam bentuk peta

geografis kabupaten dan kota yang ada di propinsi Jawa Timur beserta hasil

overlaynya.

       Dari jumlah 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, terlihat bahwa

tidak seluruhnya unit kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur memiliki

ketersediaan panjang jalan  yang baik, lalu lintas harian rata-rata yang merata,

jumlah penduduk dan investasi yang menunjang bagi PDRB dan Indeks

Pembangunan Manusia yang ada di Jawa Timur. Sehingga terlihat keterkaitan

antara data  panjang jalan, LHR, jumlah penduduk, dan investasi di propinsi
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Jawa Timur dengan jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks

pembangunan manusia (IPM) yang dimiliki tiap kabupaten dan kota.

       Dari data yang diperoleh pada tahun 2005 terlihat gambaran sebaran

panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata (LHR), jumlah penduduk, investasi,

produk domestik regional bruto (PDRB) dan indeks pembangunan manusia (IPM)

di tiap kabupaten dan kotamadya yang ada di propinsi Jawa Timur, yakni seperti

pada gambar peta panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata, investasi, jumlah

penduduk, PDRB dan IPM yang disajikan.

4.6.1 Interpretasi Peta Panjang Jalan Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur

       Dari gambar terlihat bahwa wilayah kabupaten / kota yang masuk dalam

kategori sangat rendah antara lain kabupaten Magetan, kabupaten Lamongan,

kota Batu, kota Probolinggo dan kabupaten Pamekasan. Sedangkan daerah

yang masuk dalam kategori rendah adalah daerah yang berada di wilayah

sebagian utara propinsi Jawa Timur yakni antara lain kabupaten Tuban,

kabupaten Bojonegoro, kabupaten Gresik, kabupaten Ngawi, kabupaten Pacitan,

kabupaten Ponorogo, kabupaten Probolinggo, kabupaten Bangkalan dan

kabupaten Sampang. Kemudian  untuk kategori sedang antara lain kabupaten

dan kota Madiun, kabupaten Nganjuk, kabupaten Jombang, kabupaten Sidoarjo,

kabupaten Trenggalek, kabupaten Tulungagung, kabupaten Lumajang,

kabupaten Bondowoso dan kabupaten Situbondo. Dan untuk daerah kategori

tinggi, panjang jalan di bagian tengah dan timur propinsi Jawa Timur relatif

merata penyebarannya yaitu kabupaten Kediri, kabupaten Pasuruan, kabupaten

Malang, kabupaten Jember, kabupaten Banyuwangi dan kabupaten Sumenep.
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       Untuk daerah kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori sangat

rendah yang berwarna hijau dikarenakan kabupatan Lamongan aktivitas

perekonomiannya lebih kepada usaha masyarakat yang mengandalkan sumber

daya laut dan pantai. Sedangkan untuk kabupaten Magetan karena lebih banyak

sebagai kawasan pheriphery dari kabupaten Madiun dan propinsi Jawa Tengah,

Untuk kabupaten Pamekasan sendiri karena sumber daya alam yang minim.

Pada daerah kabupaten dan kota yang berwarna coklat  yang berarti kategori

rendah, merata di sisi utara, ini berarti jalur pantai utara sendiri masih kurang

kapasitasnya sebagai penyedia sarana transportasi di propinsi Jawa Timur.

Selain itu pada  kawasan kategori rendah ini berada dalam wilayah kabupaten

dan kota yang dekat serta berbatasan dengan Jawa Tengah lebih dapat akses

ke wilayah yang lainnya, sebaliknya bila dibandingkan dengan wilayah selatan

dan timur propinsi Jawa Timur yang masuk dalam kategori sedang karena

memang berbatasan dengan kawasan tengah propinsi Jawa Timur yang selama

ini dianggap sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di

propinsi Jawa Timur. Sedangkan yang masuk dalam kategori tinggi adalah

kawasan tengaj propinsi Jawa Timur, dan kabupaten Jember dan kabupaten

Banyuwangi sebagai jalur lintas kearah pulau wisata pulau Bali.

       Parameter panjang jalan merupakan salah satu pendekatan yang diukur

karena dengan asumsi semakin banyak jaringan jalan yang tersedia di suatu

wilayah kabupaten / kota maka akan lebih memudahkan berbagai aktivitas

perekonomian berlangsung serta meningkatnya produktivitas. Hal ini sesuai

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rostow-Hirschman dan Aschauer (1989).

       Kerusakan prasarana jalan telah menyebabkan terjadinya kemacetan massif

(bottlenecks) di berbagai ruas-ruas jalan yang merupakan lintas ekonomi serta

telah meningkatkan secara dramatis biaya sosial ekonomi yang diderita oleh

penggunan jalan. Apabila hal ini terus berlanjut dan tidak segera diatasi,
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diperkirakan dapat mengganggu kegiatan investasi di sektor ekonomi lainnya

yang memerlukan jasa prasarana jalan yang pada akhirnya dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi.

       Anggaran pemeliharaan jalan dan memperbaiki kerusakan jalan masih

sepenuhnya mengandalkan APBN dan APBD, pinjaman luar negeri dan ABT.

Namun kerusakan yang terjadi begitu cepat sehingga anggaran yang ada tidak

dapat membiayai pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan.

Terbatasnya kemampuan pemeliharaan jalan diatas mempunyai dampak kepada

kondisi jalan yang terpelihara.

       Terdapat hubungan yang konsisten dan signifikan antara pendapatan

dengan panjang jalan. Negara berpenghasilan lebih dari US$ 6000 per kapita

mempunyai rasio panjang jalan sekitar 10.110 km/1 juta penduduk, negara

berpenghasilan US$ 545 – US$ 6000 per kapita mempunyai rasio 1.660 km / 1

juta penduduk dan negara berpenghasilan kurang dari US$ 545 perkapita

mempunyai rasio 170 km / 1 juta penduduk. Jadi rasio di negara berpenghasilan

tinggi 59 kali negara berpenghasilan rendah (Queroz, 1999, 2).

4.6.2 Interpretasi Peta Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) Kabupaten / Kota

Propinsi Jawa Timur

       Kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori sangat rendah diantaranya

adalah kabupaten Ngawi, kabupaten Madiun, kabupaten Pacitan, kabupaten

Trenggalek, kota Batu, kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, dan

kabupaten Pamekasan. Sedangkan daerah kabupaten dan kota yang masuk

dalam kategori rendah adalah kabupaten Bojonegoro, kabupaten Magetan,

kabupaten Ponorogo, kabupaten Tulungagung, kabupaten Lumajang, kabupaten

Bondowoso, dan kabupaten Sumenep. Untuk daerah yang tergolong kedalam

kategori sedang yakni kabupaten Tuban, kabupaten Lamongan, kabupaten
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Gresik, kabupaten Nganjuk, kabupaten Blitar, kabupaten Probolinggo, kabupaten

Jember, kabupaten Situbondo dan kabupaten Banyuwangi. Lalu kategori tinggi

adalah daerah kabupaten Kediri, kabupaten Jombang, kabupaten Mojokerto,

kabupaten Sidoarjo, kabupaten Pasuruan, kabupaten Malang, dan kota

Surabaya.

       Dari peta terlihat penyebaran  lalu lintas harian rata-rata yang padat yakni

kategori sedang dan tinggi berada pada wilayah tengah dan sebagian timur

propinsi Jawa  Timur, kecuali pada kabupaten lumajang dan bondowoso. Dapat

terbaca bahwa kendaraan banyak beraktivitas di wilayah tengah propinsi Jawa

Timur, dengan arsir warna biru dan kategori sedang pada daerah yang

berbatasan langsung dengan kawasan kategori tinggi, yakni yang berarsir warna

hijau. Sedangkan pada wilayah  kabupaten / kota yang berada di bagian barat

propinsi Jawa Timur masih relatif rendah, ini menunjukkan akses ekonomi di

propinsi Jawa Timur masih berada di bagian tengah dan timur propinsi. Atau

mungkin juga pada daerah kabupaten dan kota yang berada dikawasan sisi

barat, lebih banyak menggunakan aktivitas ekonominya (produksi, distribusi dan

konsumsi) dengan propinsi Jawa Tengah, karena memang secara geografis

lebih dekat kesana. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan pada analisis jalur

yang menunjukkan bahwa LHR menyumbang pengaruh paling besar terhadap

PDRB tiap kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur.

       Dalam penelitian ini penulis memasukan variabel lalu lintas harian rata-rata

sebagai salah satu pendekatan karena lalu lintas harian rata-rata dianggap dapat

mewakili aspek non fisik dari jalan, selain aspek fisik yakni variabel panjang

jalan. Lalu lintas harian rata-rata (LHR) dapat dilihat sebagai banyaknya

kendaraan yang melintasi suatu jalan di wilayah tertentu dalam jangka waktu

tertentu, sehingga tinggi rendahnya arus LHR dapat dijadikan cermin bagaimana
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sarana penunjang jalan digunakan sebagaimana mestinya dalam berbagai

aktivitas sosial ekonomi masyarakat propinsi Jawa Timur.

4.6.3 Interpretasi Peta Investasi Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur

       Pada peta investasi terlihat bahwa wilayah yang masuk dalam kategori

sedang dan tinggi berada di sebagian besar wilayah selatan dan timur serta

sebagian kecil kabupaten / kota besar yang berada di sisi utara propinsi Jawa

Timur. Dan wilayah yang berada di bagian barat sekali lagi kurang mendapatkan

suntikan investasi yang cukup serta di pulau Madura, sehingga amat sangat baik

jika dengan selesainya pembangunan jembatan suramadu diharapkan mampu

menggenjot perekonomian kabupaten / kota yang berada di pulau Madura.

       Pada kategori sangat rendah masuk kabupaten Tuban, kabupaten

Bojonegoro, kabupaten Jombang, kota Batu, kabupaten Situbondo, kabupaten

Sumenep. Sedangkan kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori rendah

adalah kabupaten Pacitan, kabupaten Ponorogo, kabupaten Madiun, kabupaten

Magetan, kabupaten Nganjuk, kabupaten Bondowoso, kabupaten Bangkalan,

kabupaten Sampang, dan kabupaten Pamekasan. Sedangkan kategori sedang

antara lain kabupaten Ngawi, kabupaten Trenggalek, kabupaten Tulungagung,

kabupaten Blitar, kabupaten Kediri, kabupaten Mojokerto, kabupaten Lumajang,

dan kabupaten Banyuwangi. Dan untuk daerah yang masuk dalam kategori tinggi

diantaranya kabupaten Lamongan, kabupaten Gresik, kabupaten Sidoarjo, kota

Surabaya, kabupaten Malang, kabupaten Probolinggo, dan kabupaten Jember.

       Dalam hal investasi di propinsi Jawa Timur, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah Jawa Timur sudah melakukan beberapa langkah guna

menggairahkan investasi yang masuk  baik dari dalam maupun luar negeri ,

diantaranya adalah kesepakatan investasi dengan propinsi lain dan  dengan

negara-negara tetangga (Filipina, Brunei dan Malaysia dalam BIMP, EAGA, Sijori
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(Singapura, Johar-Riau, dll).   Juga Pergerakan investasi global : rencana

investasi China 400 milyar dolar US, Singapura dengan 90 miliar dollar US, serta

ancaman serius dari Thailand sebagai pesaing lokasi investasi ASEAN. Maka

dari itu, kecepatan reformasi birokrasi terhadap bisnis domestik (jasa dan luar

negeri), etos kerja , kemiskinan struktural yang harus mendapat porsi kebijakan.

       Jika hal tersebut dapat dilakukan bukan tidak mungkin berbagai proyek

Infrasktruktur transportasi (bandara udara internasional Juanda, Abdurrahman

Saleh, bandar udara perintis  di Jember, Banyuwangi, Bawean, Trunojoyo,

sedang disiapkan sebagai penghubung antar kota. Pelabuhan Tanjung Perak,

pelabuhan Tanjung Wangi, Tanjung Tembaga, dan pelabuhan swasta di Gresik

dan Tuban dapat terwujud.

       Pelbagai perusahaan swasta besar yang beroperasi di Jawa Timur juga turut

merangsang pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain PT Semen Gresik

yang merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, terdapat

banyak perusahaan besar yang berlokasi di Jawa Timur. Sebagai contoh, PT

Maspion yang berlokasi di Mojokerto kini telah mempekerjakan tidak kurang dari

30.000 pekerja yang memproduksi alat-alat rumah-tangga dan produk

alumunium. PT Gudang Garam yang berlokasi di Kediri adalah salah satu

produsen rokok kretek terbesar dengan volume penjualan sekitar US$ 2,5 milyar

per tahun. Demikian pula, Sekar Group yang bergerak di bidang pengolahan

makanan seperti daging sapi, udang beku dan minyak merek Finna juga terus

berkembang bukan saja di pasar dalam negeri tetapi juga mulai melakukan

ekspansi ke pasar internasional.

       Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri,

baik pemerintah maupun masyarakat. Dana-dana masyarakat tersebut selain

langsung diinvestasikan sendiri, juga disalurkan antara lain melalui perbankan,
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pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana

pensiun.

       Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana

dalam negeri diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi,

antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi

sumber daya alam (misalnya melalui pencegahan pencurian sumberdaya laut,

serta sumber daya hutan dan mineral), serta optimalisasi dana terkait

keagamaan seperti dana wakaf, zakat, dan sebagainya.

4.6.4 Interpretasi Peta Jumlah Penduduk Kabupaten / Kota Propinsi Jawa

Timur

       Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan

kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Menurut statistik 2005, jumlah penduduk

di provinsi ini adalah 36 juta jiwa, jauh lebih besar dibandingkan dengan Malaysia

yang hanya dihuni oleh 23 juta jiwa atau benua Australia yang hanya dihuni 21

juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar itu tersebar di wilayah seluas 41 ribu km
2
,

yang terbagi ke dalam 38 kabupaten/kota dan 650 kecamatan. Walaupun tingkat

fertilitas secara umum sudah cukup rendah, namun dengan tingkat pertumbuhan

penduduk rata-rata sebesar 0,77 persen per tahun secara absolut kenaikan

jumlah penduduk di Jawa Timur pertahunnya cukup besar. Dengan wilayah dan

sumberdaya ekonomi yang terbatas, masalah kependudukan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat masih menjadi salah satu persoalan utama di Jawa

Timur.

       Dari hasil pemetaan manual dapat kita lihat bahwa daerah yang masuk

dalam kategori sangat rendah antara lain kabupaten Pacitan, kabupaten

Trenggalek, kota Batu, kabupaten Situbondo dan kabupaten Sumenep.
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Sedangkan kategori rendah adalah kabupaten Ngawi, kabupaten Magetan,

kabupaten Madiun, kabupaten Ponorogo, kabupaten Blitar, kabupaten Lumajang,

kabupaten Bondowoso, kabupaten Lamongan, kabupaten Sampang, dan

kabupaten Pamekasan. Lalu kategori sedang diantaranya kabupaten Tuban,

kabupaten Bojonegoro, kabupaten Nganjuk, kabupaten Jombang, kabupaten

Gresik, kabupaten Mojokerto, kabupaten Tulungagung, kabupaten Pasuruan,

kabupaten Probolinggo dan kabupaten Bangkalan. Dan terakhir untuk daerah

yang masuk dalam kategori tinggi adalah kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo,

kabupaten dan kota Kediri, kabupaten dan kota Malang, kabupaten Jember dan

kabupaten Banyuwangi.

       Pada peta jumlah penduduk dapat terlihat bahwa sebagian besar penduduk

Jawa  Timur banyak tersebar di hampir semua bagian kabupaten / kota yang ada

di propinsi Jawa Timur, sedangkan yang masih minim jumlah penduduknya

berada di kabupaten / kota bagian barat daya; kabupaten Lamongan, kabupaten

Blitar, kabupaten Lumajang, kabupaten Bondowoso, kabupaten Situbondo dan

sebagian besar pulau Madura. Hal ini cukup logis karena akses untuk mencapai

wilayah kabupaten dan kota yang berada pada kategori sangat rendah termasuk

jauh dari jangkauan serta berada di sisi pheriphery propinsi Jawa Timur. Pada

kawasan yang berwarna arsir merah dan kuning, berada melintang dari sisi barat

laut  ke arah tengah lalu ke tenggara propinsi Jawa Timur.

       Variabel diluar variabel infrastruktur yang digunakan dalam model ini adalah

jumlah penduduk yang besarkontribusinya adalah 2,37%. Terlihat sumbangan

pengaruhnya yang masih sangat kecil terhadap output perekonomian regional

propinsi Jawa Timur dikarenakan dalam proses perhitungan ini modal manusia

yang dijadikan variabel hanya jumlah penduduk saja, tanpa melihat dari kualitas

kesehatan dan pendidikan mereka. Dari model ini menunjukkan bahwa dalam

meningkatkan output ekonomi regional perlu meningkatkan investasi sumber
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daya manusia (Human Capital) khususnya peningkatan kualitas pendidikan dan

pembangunan sarana pendidikan yang memadai.

       Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian menggunakan persentase

penduduk yang bersekolah pada sekolah dasar dan menengah seperti yang

dilakukan Romer (1990) dan Barro (1991). Selanjutnya Barro dan Lee (1993)

menggunakan rata-rata tahun bersekolah pada 129 negara antara tahun 1960-

1985 setiap lima tahun. Selain rata-rata tahun sekolah, juga perlu diperhatikan

perbedaan kualitas pendidikan antara negara-negara tersebut.

       Dari hasil diatas, terlihat bahwa modal sumber daya manusia (Human

Capital) merupakan faktor penting dalam meningkatkan output perekonomian

suatu negara. Karena itu investasi untuk peningkatan sumber daya manusia

menjadi hal penting dalam pembangunan, terutama dalam membangun dua

unsur pokok modal manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Dalam penelitian

ini, modal manusia diwakili oleh jumlah penduduk tiap kabupaten dan kota yang

ada di propinsi Jawa Timur dalam kontribusinya untuk meningkatkan output

perekonomian regional. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

pendidikan, job training dan pelayanan kesehatan juga meningkatkan kualitas

tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas.

       Dengan demikian, jumlah penduduk yang tinggi dapat menjadi salah satu

faktor penguat dalam meningkatnya output perekonomian namun juga sebaiknya

memperhatikan faktor pendidikan dan kesehatan agar kontribusinya lebih besar

lagi terhadap ekonomi regional dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4.6.5 Interpretasi Peta Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten / Kota

Propinsi Jawa Timur

       Dalam perkembangannya pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil dibawah

kepemimpinan Mohammad Noer, sebagai Gubernur ketika itu, berhasil
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mencatatkan banyak prestasi dalam berbagai program seperti: keluarga

berencana, Bimas dan optimalisasi dana Inpres Desa. Laju pertumbuhan

ekonomi Jawa Timur pada kurun waktu 1975-1983 tercatat sebesar 8,1% dan

pada kurun waktu 1984-1989 tercatat sebesar 8%. Yang menarik ialah bahwa

pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ternyata tidak tergantung kepada faktor

eksternal atau sebuah komoditas andalan. Pertumbuhan ekonomi itu

berlangsung tanpa sumbangan sumberdaya migas, kayu, pariwisata atau

investasi modal secara besar-besaran. Kesemuanya berlangsung karena

peningkatan produksi pangan (terutama beras dan jagung), tanaman

perdagangan, industri pengolahan, perkembangan sektor konstruksi dan jasa.

Prestasi pembangunan Jawa Timur di masa Orde Baru adalah sebuah contoh

pembangunan berimbang, sebagaimana terdokumentasi dalam sebuah buku

yang ditulis oleh Howard, Fox, dan Mackie.

       Dalam hal pembuatan kebijakan pembangunan di Jawa Timur, buku tersebut

menguraikan bahwa kunci keberhasilan dari pembangunan berimbang itu ialah

adanya semacam otonomi yang besar untuk menentukan program

pembangunan daerah. Tidak seperti Pemda DKI Jakarta dan Jawa Barat yang

harus menjalankan kebijakan pembangunan dengan merujuk kepada pemerintah

pusat, Pemda Jawa Timur relatif punya komitmen pada pengambilan keputusan

sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Komitmen pejabat

daerah yang didukung oleh jajaran pemikir yang profesional memungkinkan

dijalankannya kebijakan-kebijakan pembangunan yang efektif.

       Pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terdapat di kawasan

Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo,

Lamongan), yang merupakan pusat berbagai macam aktivitas pertanian tanaman

pangan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa dengan infrastruktur yang

relatif memadai. Kawasan ini dipadati oleh 7,2 juta orang yang dapat menikmati
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fasilitas perkotaan relatif modern dan menghasilkan 40 persen dari total hasil

ekonomi dari provinsi Jawa Timur. Keberhasilan revolusi hijau yang

melipatgandakan produksi pertanian, mengalirnya dana pembangunan dari

pemerintah pusat, semakin luasnya basis industri pengolahan, meningkatnya

upah dan daya beli masyarakat, kesemuanya membantu peningkatan

kemakmuran di kawasan pertumbuhan dan beberapa kabupaten yang punya

kaitan ekonomi yang erat dengannya.

       Sedangkan untuk interpretasi peta produk domestik regional bruto

kabupaten / kota propinsi Jawa Timur, yang masuk dalam kategori sedang dan

tinggi berada di wilayah tengah dan sebagian besar wilayah tenggara wilayah

yang berbatasan dengan kawasan tengah yang berwarna merah, sedangkan

yang masih agak jauh terlihat masih relatif rendah, yakni pada sisi barat daya

propinsi Jawa Timur serta seluruh pulau Madura. Maka dari itu, jika jembatan

suramadu mampu memenuhi fungsinya sebagai salah satu infrastruktur

penunjang pertumbuhan ekonomi pulau Madura maka daerah Surabaya dan

Gerbangkertasusila mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

aktivitas perekonomian di kabupaten yang ada di pulau Madura. Dengan adanya

Jalan Lintas Selatan juga diharapkan mampu menyuntik pusat pertumbuhan

ekonomi dan pusat aktivitas pemerintahan yang baru di sisi selatan propinsi

pulau Jawa, sehingga hampir seluruh daerah baik di sisi timur dan barat selain

wilayah tengah yang relatif maju, dapat terangkat dan menyaingi performa output

ekonomi regional kawasan tengah (Gerbangkertasusila) propinsi Jawa Timur.

       Pada peta terlihat bahwa daerah kabupaten dan kota yang termasuk dalam

kategori sangat rendah adalah kabupaten Pacitan, kabupaten Trenggalek,

kabupaten Madiun, kabupaten Lamongan, kota Batu, kabupaten Bondowoso,

kabupaten Situbondo, dan kabupaten Sumenep. Sedangkan yang tergolong

kedalam kategori rendah antara lain kabupaten Ngawi, kabupaten Ponorogo,
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kabupaten Nganjuk, kabupaten Blitar, kabupaten Lumajang, kabupaten

Bangkalan, kabupaten Sampang dan kabupaten Pamekasan. Lalu untuk kategori

sedang diantaranya  kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro, kabupaten

Jombang, kabupaten Kediri, kabupaten Tulungagung, kabupaten Probolinggo,

kabupaten Jember dan kabupaten Banyuwangi. Dan terakhir untuk daerah yang

termasuk dalam kategori tinggi anntara lain kabupaten Gresik, kabupaten dan

kota Sidoarjo, kota Surabaya, kabupaten dan kota Mojokerto, kabupaten dan

kota Pasuruan, dan kabupaten dan kota Malang.

4.6.6 Interpretasi Peta Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten / Kota

Propinsi Jawa Timur

       Pada tampilan peta indeks pembangunan manusia terlihat daerah yang

termasuk dalam kategori sangat rendah adalah kabupaten Pacitan, kabupaten

Trenggalek, kabupaten Kediri, kabupaten Nganjuk, kabupaten Bojonegoro,

kabupaten Bangkalan, kabupaten Pamekasan, dan kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan kategori rendah antara lain kabupaten Ngawi, kabupaten Madiun dan

kota Madiun, kabupaten Ponorogo, kabupaten Tuban, kota Batu, kabupaten

Lumajang, kabupaten Situbondo, kabupaten Bondowoso, dan kabupaten

Sumenep. Lalu kabupaten dan kota yang tergolong kedalam kategori sedang

diantaranya kabupaten Lamongan, kabupaten Jombang, kabupaten

Tulungagung, kabupaten Blitar, kabupaten Malang, kabupaten Pasuruan,

kabupaten Probolinggo, kabupaten Jember dan kabupaten Sampang. Lalu yang

terakir kategori tinggi daerah kabupaten Magetan, kota Kediri, kota Blitar,

kabupaten dan kota Mojokerto, kabupaten dan kota Sidoarjo, kabupaten Gresik

dan kota Surabaya.

       Untuk peta IPM (indeks pembangunan manusia), kabupaten / kota yang ada

di propinsi Jawa Timur hampir seluruhnya yang masuk dalam kategori tinggi dan
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sedang berada di bagian tengah propinsi Jawa  Timur. Sedangkan wilayah yang

berada di sisi barat dan paling timur serta sebagian besar kabupaten di pulau

Madura masuk  dalam kategori relatif rendah. Dari peta juga terlihat bahwa

hampir 50% kabupaten / kota yang indeks pembangunan manusia nya masih

relatif rendah jauh dari kawasan perkotaan yang berada melintang persis dari

utara ke selatan di tengah propinsi Jawa Timur. Ini  menunjukkan masih

terkonsentrasinya pembangunan ekonomi regional dan pembangunan kualitas

manusia di propinsi Jawa Timur pada sisi tengah, karena memang pusat aktivitas

sepertinya berada di kawasan tengah, sedangkan daerah pinggirnya menjadi

kawasan pheriphery.

       Pengendalian pertumbuhan penduduk yang relatif berhasil ternyata tidak

dibarengi dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara signifikan.

Pemerintah provinsi Jawa Timur sebenarnya termasuk yang memiliki

kesungguhan dalam mengembangkan sektor pendidikan. Tetapi tampaknya

upaya itu belum mampu mengatasi persoalan disparitas di bidang pendidikan

yang sangat mencolok diantara penduduknya. Memasuki tahun 2005, kota

Malang, misalnya, sudah relatif lebih maju dengan angka rata-rata pendidikan

masyarakatnya yang sudah mencapai lebih dari 10 tahun. Tetapi kabupaten

Sampang masih jauh tertinggal dengan rata-rata pendidikan yang kurang dari 3

tahun.

       Dalam beberapa hal, menurunnya koordinasi pembangunan di tingkat

provinsi mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk mengatasi disparitas

pembangunan antar wilayah. Di provinsi Jawa Timur, disparitas antar wilayah

jelas terlihat dari potensi pendapatan di masing-masing daerah. Pada tahun

2005, rata-rata pendapatan per kapita Jawa Timur sudah mencapai Rp 10,8 juta,

naik sekitar 16,7 persen jika dibanding tahun sebelumnya. Namun perbedaan

pendapatan per kapita masih sangat tinggi. Kabupaten Trenggalek merupakan
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daerah dengan pendapatan per kapita terendah, hanya senilai Rp 3,45 juta per

tahun, sedangkan yang tertinggi adalah kota Kediri yang mencapai Rp 140 juta

per tahun. Keberadaan industri dan perdagangan tampaknya merupakan salah

satu faktor yang sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan

masyarakat. Ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa daerah yang memiliki

pendapatan per kapita relatif tinggi masih mengumpul di daerah-daerah dengan

potensi industri dan perdagangan seperti kabupaten Sidoarjo, Gresik, kota

Malang, kota Probolinggo, kota Mojokerto dan kota Surabaya. Untuk wilayah di

pulau Madura yang masih mengandalkan sektor pertanian, kecuali kabupaten

Sumenep yang pendapatan per kapitanya mencapai Rp 7,3 juta, sebagian besar

daerah lainnya memiliki pendapatan per kapita di bawah Rp 5 juta (BPS Jawa

Timur, 2006).

4.6.7 Interpretasi Peta Overlay Panjang Jalan dengan PDRB Kabupaten /

Kota Propinsi Jawa Timur

       Dari hasil overlay data panjang jalan dengan PDRB kabupaten / kota yang

ada di Jawa Timur, terlihat bahwa daerah yang memiliki  keterkaitan antara

banyaknya panjang jalan sekaligus PDRB kategori yang tinggi adalah daerah

yang berwarna merah yakni kabupaten dan kota Sidoarjo, kota Surabaya,

kabupaten dan kota Pasuruan dan kabupaten dan kota Malang bila dibandingkan

dengan wilayah yang lainnya lebih baik  dari sisi panjang jalan sekaligus produk

domestik regional bruto (PDRB). Sedangkan daerah yang berwarna kuning

menunjukkan bahwa hasil overlay panjang jalan dengan PDRB kategori sedang

yang berarti masih perlu pengembangan dan perawatan jaringan jalan sehingga

PDRBnya lebih baik, daerah kabupaten dan kota yang masuk dalam kategori ini

antara lain  kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro, kabupaten Gresik,

kabupaten Jombang, kabupaten Mojokerto, kabupaten dan kota Kediri,
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kabupaten Tulungagung, kabupaten Sumenep, kabupaten Probolinggo,

kabupaten Jember, dan kabupaten Banyuwangi. Dan untuk daerah yang

berwarna hijau dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut kurang

mendapatkan perhatian pemerintah dengan akses jalan yang rendah sehingga

PDRBnya pun ikut rendah, diantaranya kabupaten Ngawi, kabupaten Magetan,

kabupaten dan kota Madiun, kabupaten Ponorogo, kabupaten Nganjuk,

kabupaten Trenggalek, kabupaten Blitar, kabupaten Lumajang, kabupaten

Bondowoso, kabupaten Situbondo, kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang,

dan kabupaten Pamekasan. Serta yang terakhir berwarna coklat menunjukkan

bahwa kabupaten tersebut masih sangat diabaikan sehingga daerah tersebut

termasuk dalam kategori sangat rendah baik dalam akses jaringan jalan maupun

PDRBnya, antara lain tergolong kabupaten Pacitan, kabupaten Lamongan dan

kota Batu.

       Dalam konteks mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, pekerjaan rumah

pemerintah yang harus diselesaikan adalah masalah infrastruktur. Salah satunya

adalah jalan. Begitu pentingnya keberadaan jalan ini bagi pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan jalan yang layak akan mengurangi biaya distribusi. Tak hanya itu,

keberadaan jalan akan memunculkan efek multiplier lainnya. Sejalan dengan

hasil studi LPEM UI menyatakan jika dilihat dari elastisitasnya, apabila stok jalan

ditambah 10%, maka pembangunan infrastruktur jalan ini akan mendorong

pertumbuhan ekonomi sebesar 88%. Dengan kata lain, kenaikan stok jalan

sebesar 1% akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,8%. Berdasarkan

pembagian kawasan barat dan timur, maka dengan tingkat kenaikan stok jalan

sebesar 10% akan menghasilkan kepekaan sebesar 77% untuk kawasan

Indonesia bagian barat (KBI) dan 11% pada Indonesia bagian timur (KTI).

       Sementara itu, tingkat elastisitas berdasarkan pulau adalah Jawa-Bali

sebesar 59%. Diikuti oleh Sumatra sebesar 14%, Sulawesi 4%, dan terakhir
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adalah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara sebesar 2,7%. Hasil perhitungan

elastisitas ini sekali lagi menunjukkan bahwa bagaimanapun juga pembangunan

infrastruktur jalan di Pulau Jawa dan Bali mengakibatkan laju pertumbuhan

ekonomi yang paling besar. Mencermati hasil simulasi yang dilakukan, studi

LPEM UI ini menunjukkan apabila pertumbuhan ekonomi diasumsikan hanya

sebagian, yaitu sebesar 48% diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur.

4.6.8 Interpretasi Peta Overlay Lalu Lintas Harian Rata-Rata dengan PDRB

Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur

       Dalam peta hasil overlay Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) dengan PDRB

terlihat bahwa daerah yang berwarna merah memiliki arus transportasi yang

tinggi sehingga dipastikan PDRBnya pun terangkat karena secara  umum banyak

aktivitas perekonomian (produksi, konsumsi dan distribusi) yang menggunakan

akses jalan sebagai salah satu penunjangnya. Dan hasil peta pun menunjukkan

daerah yang relatif hampir sama dengan hasil peta overlay panjang jalan dengan

PDRB yakni daerah yang berada di area tengah propinsi Jawa Timur,

diantaranya kabupaten Gresik, kota Surabaya, kabupaten dan Sidoarjo,

kabupaten Mojokerto, kabupaten dan kota Pasuruan, kabupaten Malang.

Sedangkan pada wilayah yang berwarna kuning (sedang) menunjukkan bahwa

daerah tersebut masih lebih rendah daripada kawasan tengah propinsi Jawa

Timur yang lalu lintas harian rata-rata terbilang tinggi. Namum terlihat bahwa

kabupaten dan kota yang masuk kedalam kategori ini memang banyak dilalui

kendaraan serta memiliki akses ke daerah kategori tinggi, namun PDRBnya

masih lebih rendah daripada kawasan tengah. Yang termasuk dalam kategori

sedang ini adalah kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro, kabupaten

Jombang, kabupaten Kediri, kabupaten Tulungagung, kabupaten Probolinggo,

kabupaten Jember, kabupaten Banyuwangi.
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      Pada wilayah yang berwarna hijau yang termasuk dalam kategori rendah,

lebih banyak berada di area yang berbatasan dengan wilayah di kategori sedang.

Hal ini menunjukkan daerah tersebut memang masih dalam keadaan

berkembang mengikuti kategori sedang, antara lain kabupaten Lamongan,

kabupaten Nganjuk, kabupaten Ponorogo, kabupaten Magetan, kabupaten

Ngawi, kabupaten Blitar, kabupaten Lumajang, kabupaten Situbondo, kabupaten

Bangkalan, kabupaten Sampang, dan kabupaten Pamekasan. Dan pada wilayah

yang berwarna coklat menunjukkan sangat rendah berarti sangat kurang aktivitas

perekonomiannya dengan menggunakan akses jaringan jalan yang ada sehingga

LHR dan PDRBnya termasuk sangat rendah, Diantaranya, kabupaten Pacitan,

kabupaten Trenggalek, kabupaten Madiun, kota Batu, kabupaten Bondowoso

dan kabupaten Sumenep.

4.6.9 Interpretasi Peta Overlay Investasi dengan PDRB Kabupaten / Kota

Propinsi Jawa Timur

       Dari hasil peta overlay antara investasi dengan PDRB kabupaten / kota yang

ada di propinsi Jawa Timur terlihat hampir sama dengan hasil peta overlay

sebelumnya yakni wilayah yang berwarna merah dengan kategori tinggi berada

di area tengah yakni kabupaten Gresik, kota Surabaya, kabupaten dan kota

Sidoarjo, kabupaten dan kota Mojokerto, kota Kediri, kota Pasuruan dan

kabupaten Malang. Dan yang berwarna kuning dengan kategori sedang berada

hampir berada di sebagian besar wilayah yang berada di area timur propinsi

Jawa Timur diantaranya kabupaten Lamongan, kabupaten Kediri, kabupaten

Tulungagung, kabupaten Pasuruan, kabupaten Probolinggo, kabupaten Jember,

dan kabupaten Banyuwangi. Pada wilayah yang berwarna hijau berada di hampir

sebagian besar kabupaten / kota yang ada di area barat propinsi Jawa Timur
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antara lain kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro, kabupaten Ngawi,

kabupaten Magetan, kabupaten Ponorogo, kabupaten Trenggalek, kabupaten

Jombang, kabupaten Blitar, kabupaten Lumajang ditambah dengan sebagian

besar pulau Madura. Terakhir yang berwarna coklat  yakni Kabupaten Pacitan,

Kabupaten Madiun, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan

Kabupaten Sumenep.

4.6.10 Interpretasi Peta Overlay Jumlah Penduduk dengan PDRB

Kabupaten / Kota Propinsi Jawa Timur

       Dari hasil peta overlay antara jumlah penduduk dengan PDRB kabupaten /

kota yang ada di propinsi Jawa Timur terlihat wilayah tengah sekali lagi berwarna

merah yang berkategori tinggi sehingga menunjukkan daerah tersebut tinggi

diantaranya kota Surabaya, kabupaten Gresik, kabupaten Sidoarjo, kabupaten

Mojokerto, kabupaten dan kota Kediri, . Sedangkan pada wilayah timur dan barat

laut propinsi Jawa Timur menunjukkan kategori sedang antara lain kabupaten

Tuban, kabupaten Bojonegoro, kabupaten Jombang, Kabupaten Tulungagung,

kabupaten Pasuruan, kabupaten Probolinggo, kabupaten Jember dan kabupaten

Banyuwangi. Dan pada wilayah yang berwarna hijau dengan kategori rendah ada

di sebagian barat daya yaitu kabupaten Ngawi, kabupaten Magetan, kabupaten

Ponorogo, kabupaten Nganjuk, kabupaten Blitar, dan sebagian besar pulau

Madura ditambah dengan Kabupaten Lumajang. Terakhir yang masuk dalam

kategori sangat rendah berada di sebagian kecil area timur antara lain kabupaten

Madiun, kabupaten Pacitan, kabupaten Trenggalek, kabupaten Bondowoso,

kabupaten Situbondo, dan barat pulau Madura ditambah Kabupaten Lamongan

di area utara.

       Pada hasil peta overlay jumlah penduduk dengan PDRB sangat menguatkan

bahwa memang pusat pertumbuhan di propinsi Jawa Timur terdapat di bagian
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tengah geografis, kemudian menyebar ke wilayah sekelilingnya yang terkait

antara dua variabel tersebut. Dengan demikian terjadi pemusatan aktivitas

ekonomi dan pemerintahan yang ada di propinsi Jawa Timur.

4.6.11 Interpretasi Peta Overlay PDRB dengan IPM Kabupaten / Kota

Propinsi Jawa Timur

       Hubungan antara produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai

representasi hasil kegiatan pembangunan ekonomi atau output ekonomi regional

dengan indeks pembangunan manusia (IPM) memang ada karena memang dari

hasil produksi total suatu daerah akan digunakan dalam bentuk anggaran belanja

pemerintah dan swasta (pengeluaran pemerintah) sehingga pengaruh langsung

antara PDRB dengan IPM memang ada, namun alangkah lebih baiknya jika

kemudian dimasukkan variabel antara. Hasil kegiatan pembangunan ekonomi

yang dilakukan masyarakat memang pada akhirnya akan digunakan dan

dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat, namun yang patut menjadi

catatan adalah bahwa masyarakat pun harus ada peran aktif dalam upaya

distribusi pendapatan dan belanjan sosial publik tadi. Dengan demikian akan

sejalan antara hasil PDRB dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam

bentuk indeks pembangunan manusia (IPM).

       Untuk peta overlay PDRB dengan IPM menunjukkan bahwa wilayah yang

berada ditengah memang dalam kondisi yang paling baik dalam penelitian ini,

yakni dengan PDRB dan IPM yang sama-sama tinggi yaitu kota Surabaya,

kabupaten gresik, kabupaten dan kota Sidoarjo, kabupaten dan kota Mojokerto,

kota Kediri, kota Probolinggo, kabupaten dan kota Pasuruan, serta kabupaten

dan kota Malang. Sedangkan yang berwarna kuning yang termasuk dalam

kategori sedang berada di separuh wilayah timur dan sebagian kecil menyebar di

barat propinsi Jawa Timur, yang termasuk didalamnya adalah kabupaten Tuban,
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kabupaten Magetan, kabupaten Tulungagung, kabupaten Jombang, kabupaten

Probolinggo, kabupaten Bondowoso dan kabupaten Jember. Dan pada wilayah

yang berwarna hijau berarti overlay PDRB dan IPM rendah, hampir sebagian

besar propinsi Jawa Timur yakni kabupaten Ngawi, kabupaten Bojonegoro,

kabupaten Lamongan, kabupaten Nganjuk, kabupaten Ponorogo, kabupaten

Kediri, kabupaten Blitar, kabupaten Lumajang, kabupaten Banyuwangi ditambah

dengan pulau Madura. Terakhir untuk wilayah yang masuk dalam kategori

sangat rendah, berada di wilayah yang secara kawasan memang jauh dari

kawasan tengah yang tinggi, karena konsep jarak yang semakin jauh dari pusat

kegiatan ekonomi dan pemerintahan inilah pengaruhnya semakin kecil, sangat

sesuai dengan teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux. Yang

masuk kategori sangat rendah (overlay PDRB dan IPM) antara lain kabupaten

Pacitan, kabupaten Trenggalek, kabupaten Madiun, kabupaten Situbondo,

kabupaten Bondowoso, dan kabupaten Sumenep.

       Maka sangat tepat jika kemudian pembangunan berimbang dan merata yang

akan diterapkan propinsi Jawa timur menjadi salah satu jawaban untuk

mengatasi hal ini. Selain juga diharapkan bisa dibangun pusat pertumbuhan

yang baru di berbagai wilayah di Jawa Timur, tidak hanya di bagian tengah yang

sudah maju, melainkan juga sisi barat dan timur sehingga pentingnya

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sangatlah penting sebagai

salah satu input guna menunjang output ekonomi regional dan tingkat

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik di seluruh wilayah kabupaten dan kota

propinsi Jawa Timur.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai kontribusi infrakstuktur jalan terhadap

pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat propinsi Jawa

Timur tahun 2005, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1.  Analisis Jalur memberikan hasil penelitian bahwa :

a. Dari hasil estimasi terhadap model persamaan model didapatkan

bahwa panjang jalan, lalu lintas harian rata-rata, investasi dan jumlah penduduk

berpengaruh secara positif output yang dihasilkan. Didalam penelitian ini output

tersebut adalah PDRB tiap kabupaten/ kotamadya yang merupakan ukuran

pertumbuhan ekonomi yang terjadi didalam wilayah propinsi Jawa Timur. Dari

estimasi kedua pun dapat disebutkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Dari keempat variabel yang diteliti (panjang jalan, lalu lintas  harian

rata-rata, investasi dan jumlah penduduk), masing-masing mempunyai pengaruh

terhadap PDRB sebesar 0,120 atau kontribusi 1,44% untuk panjang jalan,

pengaruh 0,793 atau kontribusi 62,88% untuk lalu lintas harian rata-rata,

pengaruh 0,2 atau kontribusi 4% untuk investasi dan pengaruh 0,154 atau

kontribusi 2,37% untuk jumlah penduduk. Sedangkan untuk pengaruh PDRB

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara positif signifikan sebesar

0,474 atau kontirbusi  22,47%.

c. Dan untuk pengaruh  tidak langsung dari variabel panjang jalan, lalu

lintas harian rata-rata, investasi dan jumlah penduduk  terhadap IPM masing-
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masing sebesar (0,120x0,474) atau kontribusi 0,32% untuk panjang jalan,

pengaruh (0,793x0,474) atau kontribusi 14,14% untuk lalu lintas harian rata-rata,

pengaruh (0,200x0,474) atau kontribusi 0,90% untuk investasi dan pengaruh

sebesar (0,154x0,474) atau kontribusi 0,53% untuk variabel jumlah penduduk.

d. Dengan demikian ada pengaruh positif tiap variabel bebas (panjang

jalan, lalu lintas harian rata-rata, investasi, jumlah penduduk) yang

mempengaruhi variabel terikat (PDRB) sehingga pelayanan infrastruktur jalan

yang baik dalam hal pembangunan dan pemeliharaan dibutuhkan guna

menunjang aktivitas perekonomian sehingga output ekonomi regional dan tingkat

kesejahteraan masyarakat dapat membaik pula. Jadi kesimpulan yang dapat

diambil adalah bahwa hipotesis yang mengatakan bahwa ada pengaruh

infrastruktur jalan terhadap ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat

dapat diterima.

2.  Dari temuan analisis pemetaan data geografis panjang jalan, lalu lintas

harian rata-rata, investasi, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto

(PDRB) dan indeks pembangunan manusia (IPM) secara manual didapatkan

hasil :

a. Untuk pola persebaran geografis berdasarkan hasil analisis pemetaan

data secara manual didapatkan gambaran peta panjang jalan, peta lalu lintas

harian rata-rata, peta investasi, peta jumlah penduduk, peta produk domestik

regional bruto dan peta indeks pembangunan manusia dengan hasil overlaynya

diperoleh bahwa wilayah yang termasuk dalam kategori tinggi adalah wilayah

tengah secara geografis propinsi Jawa Timur yakni di wilayah kota Surabaya,

kabupaten Gresik, kabupaten dan kota Sidoarjo, kabupaten dan kota Mojokerto,

kabupaten dan kota Kediri, kabupaten dan kota Pasuruan, dan kabupaten dan

kota Malang. Sedangkan yang termasuk sedang berada di sebagian besar

wilayah timur propinsi Jawa Timur yakni antara lain kabupaten Probolinggo,
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kabupaten Jember, kabupaten Banyuwangi dan sebagian kecil wilayah barat

seperti kabupaten Tuban, kabupaten Bojonegoro, kabupaten Kediri dan

kabupaten Tulungagung. Untuk kategori rendah berada merata di hampir seluruh

wilayah Jawa Timur diantaranya kabupaten Blitar, kabupaten Lumajang,

kabupaten Ponorogo, Nganjuk, kabupaten Lamongan, dan kabupaten Magetan.

Sedangkan yang terakhir sebagian besar Kepulauan Madura masuk dalam

kategori sangat rendah ditambah dengan kabupaten Pacitan, kabupaten

Trenggalek, kabupaten Bondowoso dan kabupaten Situbondo.

b. Maka analisis data secara tampilan gerografis manual wilayah yang

memiliki infrastruktur jalan yang baik serta dapat menunjang perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat berada di wilayah tengah melintang dari sisi utara ke

selatan propinsi Jawa Timur. Dengan demikian benar adanya jika pusat

pertumbuhan (growth pole) yang berupa pusat kegiatan ekonomi dan pusat

pemerintahan yang berada di sisi tengah merupakan magnet yang menjadi daya

tarik tersendiri bagi keberlangsungan kehidupan pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan di propinsi Jawa Timur. Dan wilayah sekelilingnya masih menjadi

pheriphery yang banyak menggantungkan baik sumber daya guna produksi

maupun lokasi distribusi barang dan jasa kepada pusat pertumbuhan di wilayah

tengah geografis Jawa Timur tersebut.
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5.2 Saran

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh infrastruktur

jalan terhadap ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat di propinsi Jawa

Timur dapat diajukan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah

daerah dan pemerintah pusat.

1. Dari hasil analisis jalur (path analysis), saran yang dapat diberikan

antara lain :

a. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pembangunan

infrastruktur jalan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi

ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat, selain juga memperhatikan

pemeliharaan jalan karena dengan konsep jarak yang semakin jauh dari pusat

kegiatan ekonomi dan pusat pemerintahan, maka suatu daerah akan lebih kecil

mendapatkan porsi output ekonomi dan kesejahteraan. Dengan adanya

infrastruktur jalan yang layak dan memadai, maka sebuah solusi.

b. Pembangunan infrastruktur jalan dapat menciptakan efek  yang besar

bagi ekonomi melalui aktivitas ekonomi masyarakat yang bisa dilihat dari lalu

lintas harian rata-rata, selain juga dapat menarik  investasi untuk masuk dengan

adanya fasilitas infrastruktur jalan yang lebih baik sehingga pelayanan jalan yang

baik sangatlah dibutuhkan guna menunjang kehidupan pembangunan ekonomi.

2. Dari hasil analisis pemetaan data geografis secara manual, saran yang

dapat diberikan diantaranya :

a. Pada hasil analisis pemetaan geografis secara manual terlihat bahwa

pemerintah perlu membangun pusat pertumbuhan baik itu pusat kegiatan

ekonomi maupun pusat pemerintahan diluar wilayah tengah propinsi Jawa Timur,

agar terjadi pemerataan pembangunan berkurangnya jarak dengan pusat

pertumbuhan yang sekarang eksis. Dan dalam hal ini kebutuhan infrastruktur
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jalan di wilayah barat dan timur propinsi Jawa Timur guna menunjang hal

tersebut sangatlah penting.

b. Peran informasi spasial dibutuhkan dalam upaya menampilkan data

secara geografis agar lebih informatif dan mudah bagi pembuat kebijakan dalam

menentukan keputusan yang tepat. Dalam ilmu ekonomi pun tidak tertutup

kemungkinan bahwa ilmu lain pun dapat digunakan sebagai alat bantu, yang

dalam penelitian ini adalah dalam perencanaan pembangunan daerah propinsi

Jawa Timur.

3. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan arah baru

yang lebih positif bagi pembangunan infrastruktur jalan, sehingga setiap daerah

dapat melihat seberapa besar tingkat kebutuhan dan kemampuannya dalam

menyediakan infrastruktur jalan terkait nantinya dengan pertumbuhan ekonomi

dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dalam hal ini ada masukan bottom-

up yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kabupaten/ kota bersangkutan

yang ada di Jawa Timur.

4. Untuk penelitian lanjutan, perlu disempurnakan dengan memasukkan

unsur tambahan selain kuantitas (panjang jalan) dan kualitas (lalu lintas harian

rata-rata) yang lebih komprehensif seperti kualitas jalan, rasio panjang jalan

dengan jumlah kendaraan maupun kelas dan tipe jalan yang lebih spesifik sesui

dengan fungsi dan peruntukkannya Dan variabel antara yang mampu

menghubungkan infrastruktur jalan dengan produk domestik regional bruto

(PDRB)  dan PDRB dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sehingga ada

keterkaitan yang lebih jelas antara infrastruktur jalan dengan pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
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Lampiran 2. Uji Asumsi Linieritas

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: PDRB

.118 4.809 1 36 .035 3590268 10714.389
Equation
Linear

R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary

Constant b1
Parameter Estimates

The independent variable is Pjg_Jalan.

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: PDRB

.915 385.856 1 36 .000 3124058 85.555
Equation
Linear

R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary

Constant b1
Parameter Estimates

The independent variable is LHR.

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: PDRB

.413 25.364 1 36 .000 8126383 19641.222
Equation
Linear

R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary

Constant b1
Parameter Estimates

The independent variable is Investasi.

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: PDRB

.759 113.169 1 36 .000 -2E+007 35.054
Equation
Linear

R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary

Constant b1
Parameter Estimates

The independent variable is Jml_Pend.

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: IPM

.225 10.453 1 36 .003 66.201 1.18E-007
Equation
Linear

R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary

Constant b1
Parameter Estimates

The independent variable is PDRB.
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Lampiran 3. Hasil Regresi

Regression

Variables Entered/Removedb

Jml_Pend,
Investasi,
Pjg_Jalan,
LHR

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: PDRBb.

Model Summaryb

.890a .792 .789 2565550.17 2.033
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Jml_Pend, Investasi, Pjg_Jalan, LHRa.

Dependent Variable: PDRBb.

ANOVAb

1E+016 4 2.619E+015 397.882 .000a

2E+014 33 6.582E+012
1E+016 37

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Jml_Pend, Investasi, Pjg_Jalan, LHRa.

Dependent Variable: PDRBb.

Coefficientsa

404505.0 1623777 3.022 .005
3752.056 1032.268 .120 2.635 .001 .343 .535 .090 .563 1.777

70.906 4.252 .793 16.675 .000 .956 .945 .414 .272 3.670
6113.332 999.057 .200 6.119 .000 .643 .729 .152 .576 1.737

6.203 2.242 .154 2.767 .009 .871 .434 .069 .198 5.039

(Constant)
Pjg_Jalan
LHR
Investasi
Jml_Pend

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: PDRBa.
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Regression

Variables Entered/Removedb

PDRBa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a.

Dependent Variable: IPMb.

Model Summaryb

.824a .680 .673 3.77174 1.839
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), PDRBa.

Dependent Variable: IPMb.

ANOVAb

148.707 1 148.707 10.453 .003a

512.136 36 14.226
660.843 37

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PDRBa.

Dependent Variable: IPMb.

Coefficientsa

66.201 .777 5.226 .000
1179.292 13.648 .474 3.233 .003 .474 .474 .474 1.000 1.000

(Constant)
PDRB

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: IPMa.
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