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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat sebagai

hasil pemekaran Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan
Kota Cimahi di sebelah timur, Kota Bandung di sebelah selatan, serta Kabupaten Cianjur
di sebelah barat dan timur.
Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi 16 (enam belas) kecamatan
yang terdiri dari: Kecamatan Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat,
Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang,
Sindangkerta, Cihampelas, Saguling dan Rongga. Kecamatan tersebut membawahi 165
desa dengan 2.411 RW dan 9.109 RT. Sedangkan untuk menjalankan roda pemerintahan,
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat didukung oleh 8.048 orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Dengan tingkat pendidikan 80,24 persen lulusan S3/S2/S1/D4 diikuti oleh
Diploma sebanyak 8,29 persen ini menunjukan hamper 90% pegawai negeri sipil di
Kabupaten Bandung Barat pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, artinya
secara kompetensi sudah sangat cukup memadai.
Wilayah Kabupaten Bandung Barat dilewati sungai besar yaitu sungai citarum
yang didalamnya ada dua waduk besar yaitu waduk saguling dan waduk Cirata sebagai
sumber irigasi bagi lahan pertanian dan sumber Listrik. Selama tiga tahun terakhir
penggunaan lahan untuk pemukiman dan industri menunjukan peningkatan yang
signifikan. Pembangunan perumahan atau pemukiman terus dilaksanakan guna memenuhi
kebutuhan penduduk terhadap perumahan, namun disayangkan bahwa pembangunan
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tersebut sebagian dilaksanakan dilahan pertanian. Sebagian besar lahan yang ada
digunakan untuk area pertanian, sisanya adalah lahan hutan negara, pekarangan dan
bangunan serta lainnya. Seperti Kabupaten atau Kota yang lain, Kabupaten Bandung
Barat selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakatnya melalui proses pembangunan yang terlaksana. Untuk menjamin proses
pembangunan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan perencanaan yang baik dan tepat.
Hal ini merupakan langkah awal dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
akhirnya nanti akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan proses
pembangunan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan visi dan
misi Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023. Mengacu pada visi Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2018-2023 yaitu “Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul
dan Religius), dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam
dan kualitas sumber daya manusia”. Untuk mencapai visi Kabupaten Bandung Barat
tahun 2018-2023, ditetapkan Misi pembangunan sebagai berikut:
1.

Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui jaminan akses dan
pemerataan terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan keagamaan

2.

Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat
dan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya

3.

Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kearifan
lokal dan kreativitas

4.

Melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya untuk
pengembangan pariwisata ramah lingkungan

5.

Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan, dan industri yang merata melalui
optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi

6.

Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang pro-poor, projob,
pro-growth, dan pro-environment

7.

Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan
melayani berbasis inovasi dan teknologi
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Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan di
Kabupaten Bandung Barat sudah sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi yaitu
serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM,
memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan
masyarakat, serta mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke
sektor sekunder maupun sektor tersier.
Berdasarkan pada visi dan misi di atas, maka fungsi yang diarahkan untuk
diemban oleh Kabupaten Bandung Barat sangat kental dengan nuansa pembangunan
ekonomi, baik dari skala kecil hingga pada skala besar. Oleh karena itu, kondisi
perekonomian Kabupaten Bandung Barat pada saat ini secara menyeluruh dan kondisi
perekonomian pada masa yang akan datang perlu dipahami dengan baik untuk
mengemban fungsi dimaksud. Pengembanan fungsi tersebut dapat diukur ketercapaiannya
berdasarkan pada penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan, program-program,
dan kegiatan- kegiatanyang relevan dan tepat.
Selanjutnya, salah satu syarat yang diperlukan untuk memahami kondisi
perekonomian Kabupaten Bandung Barat saat ini dan sekaligus tingkat keberhasilan
pembangunan ekonomi di masa yang akan datang adalah dipahaminya pergerakan
indikator-indikator makro ekonomi Kabupaten Bandung Barat. Pemahaman yang
memadai mengenai indikator-indikator makro ekonomi Kabupaten Bandung Barat akan
mengarahkan penyelenggaraan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan pengendalian) dan meningkatkan respon masyarakat Kabupaten Bandung Barat
dalam menyukseskan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, indikator-indikator makro
ekonomi Kabupaten Bandung Barat perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun sebuah buku yang berisikan
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informasi-informasi penting mengenai indikator-indikator makro ekonomi Kabupaten
Bandung Barat. Indikator- indikator tersebut dihimpun menjadi satu kesatuan. Indikatorindikator makro ekonomi tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi
oleh Kabupaten Bandung Barat sekaligus memberikan arah bagi Kabupaten Bandung
Barat dan menjalankan perannya di bidang perekonomian Jawa Barat dan Nasional.

1.2

Maksud
Maksud dari disusunnya buku Analisis Data Makro Ekonomi Kabupaten Bandung

Barat Tahun 2019 ini adalah untuk menyediakan referensi yang berisi data dan informasi
dasar yang dapat merepresentasikan kondisi pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung
Barat yang terukur berdasarkan indikator-indikator makro ekonomi. Selain itu, buku ini
disusun dengan maksud menyajikan analisa terhadap capaian indikator makro ekonomi
Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2019.

1.3

Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan buku Analisis Indikator Makro

Ekonomi Kabupaten Bandung Barat adalah:
1) Mendeskripsikan kondisi pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat,
2) Menggali permasalahan makro ekonomi Kabupaten Bandung Barat,
3) Menjelaskan keterkaitan variabel-variabel makro ekonomi Kabupaten Bandung
Barat, dan
4) Memberi bahan evaluasi terhadap capaian indikator makro ekonomi sehingga
dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

1.4

Sasaran
Agar tujuan penyusunan buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten
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Bandung Barat dapat tercapai dan tercipta suatu gambaran komprehensif, maka beberapa
sasaran perlu untuk diwujudkan, yakni:
1) Terpilih dan terdefinisikannya indikator-indikator makro ekonomi Kabupaten
Bandung Barat;
2) Terkumpulnya keseluruhan data dan informasi yang diperlukan guna menjelaskan
dinamika indikator-indikator makro ekonomi Kabupaten Bandung Barat yang
telah terpilih;
3) Dapat dijelaskannya makna dari indikator-indikator makro ekonomi Kabupaten
Bandung Barat.

1.5

Manfaat
Manfaat dari dilakukannya penulisan buku Analisis Indikator Makro Ekonomi

Kabupaten Bandung Barat adalah:
1) Dapat dipahaminya kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat pada saat ini
dan dapat diprediksikan perkembangan ekonomi Kabupaten Bandung Barat di
masadepan,
2) Dapat diketahui arah pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang terlihat dari
hasil analisis terhadap indikator-indikator makro ekonomi yang ada, dan
3) Dapat digunakan sebagai dasar kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.6

Ruang Lingkup
Materi dalam buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

ini merupakan indikator, beserta data, informasi dan analisisnya yang terkait dengan
pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat dalam kurun waktu paling tidak lima
tahun terakhir.

1.7

Sistematika Penulisan
Buku Analisis Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
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disusun dengan sistematika sebagai berikut:
A. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi:
-

Latar Belakang,

-

Maksud,

-

Tujuan,

-

Sasaran,

-

Manfaat,

-

Ruang Lingkup,

-

Sistematika Penulisan.

B. BAB II LANDASAN KONSEPTUAL
Bab ini berisi:
-

Pengertian dan Fungsi Indikator Makro Ekonomi

-

Teori Ekonomi Perekonomian Terbuka

C. BAB III METODE PENGKAJIAN
Bab ini berisi:
-

Jenis dan Sumber Data,

-

Teknik Analisis Data,

-

Asumsi-Asumsi,

-

Periode Penelitian.

D. BAB

IV

GAMBARAN

UMUM

INDIKATOR

MAKRO

EKONOMI

INDONESIA, JAWA BARAT DAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Bab ini berisi:
-

Gambaran Umum Indikator MakroEkonomi Indonesia,

-

Indikator Makro Ekonomi JawaBarat,

-

Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat.

E. BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bab ini berisi:
-

Kesimpulan

-

Rekomendasi Kebijakan.
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BAB II
LANDASAN KONSEPTUAL
2.1

Pengertian dan Fungsi Indikator makro Ekonomi
Indikator makro ekonomi adalah statistik yang digunakan untuk melihat

perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan
secara periodik (umumnya harian, bulanan, dan tahunan) oleh pemerintah, lembagalembaga ataupun organisasi-organisasi swasta. Indikator makro ekonomi tersebut
dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri-industri, wilayah/daerah,
ataupun negara.
Fungsi utama indikator makro ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan
ekonomi saat ini dan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan
datang. Fungsi lain dari indikator makro ekonomi adalah untuk mengatur atau mengubah
ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator makro ekonomi dapat memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar
saham, dan pasar bursaberjangka.
Indikator makro ekonomi yang umum dipublikasikan di Indonesia adalah produk
domestik bruto (PDB) dan PDRB, indeks harga konsumen (IHK), hutang pemerintah,
nilai tukar, neraca transaksi berjalan, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat
pengangguran, dan cadangan devisa. Indikator-indikator tersebut dipublikasikan oleh
Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), Badan Pusat Statistik, dan Bank
Indonesia.
Secara lebih spesifik, dalam rangka mencapai tujuan penulisan buku ini, maka
terdapat indikator-indikator makro ekonomi yang perlu untuk diamati. Indikator-indikator
yang dimaksud adalah PDB, tingkat inflasi, nilai tukar, neraca perdagangan, Indeks
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Pembangunan Manusia (IPM), PDRB (berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran),
PDRB per kapita,

pertumbuhan

ekonomi,

tingkat

kesempatan

kerja,

tingkat

pengangguran, tingkat kemiskinan, rasio Gini, indeks Williamson, tabungan masyarakat,
pinjaman, investasi, tingkat bunga perbankan, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan
daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, indeks ruang fiskal daerah, utang pemerintah
daerah, ekspor, impor, jumlah penduduk, konsumsi masyarakat, UMK, garis kemiskinan,
dan Natural rate of unemployment. Analisis indikator-indikator makro ekonomi yang
ditampilkan tergantung ketersedian data menurut skala daerah yang dianalisis.
Definisi dari tiap-tiap indikator makro ekonomi tersebut selanjutnya diungkapkan
sebagai berikut:
1)

PDB adalah total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa final yang diproduksi oleh
suatu negara dalam periode waktu tertentu.

2)

Tingkat (laju) inflasi adalah persentase perubahan indeks harga konsumen
periode t terhadap periode t-1.Tingkat inflasi dirumuskan sebagai berikut:[(IHKt –
IHKt-1)÷IHKt-1] x 100%.

3)

Nilai tukar adalah perbandingan harga mata uang suatu negara dengan mata uang
negara lain.

4)

Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor suatu
negara pada periode tertentu yang diukur dengan menggunakan mata uang yang
berlaku.

5)

IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar
hidup untuk semua negara/daerah seluruh dunia.

6)

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit usaha di dalam
suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai
barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah.

7)

PDRB perkapita adalah hasil bagi antara PDRB di suatu wilayah dengan jumlah
penduduk pada wilayah tersebut. Dalam hal ini jumlah penduduk yang dipakai
adalah jumlah penduduk pertengahan tahun.

8)

Pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan nilai PDRB dengan harga
konstan pada periode t terhadap periode t-1. Pertumbuhan Ekonomi dirumuskan

Analisis Data Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

8

sebagai berikut: [(PDRBt – PDRBt-1)÷PDRBt-1] x 100%.
9)

Tingkat kesempatan kerja adalah tingkat ketersediaan lapangan kerja untuk diisi
oleh para pekerja. Atau dengan perkataan lain, tingkat kesempatan kerja adalah
persentase jumlah angkatan kerja yang bekerja terhadap total angkatan kerja.

10) Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak
bekerja/mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja.
11) Tingkat kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan.
12) Rasio (Indeks) Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi
pendapatan penduduk.
13) Indeks Williamson adalah formulasi yang dipergunakan untuk menghitung
distribusi pendapatan antar daerah (regional).
14) Tabungan masyarakat adalah total tabungan rumah tangga dan perusahaanperusahaan.
15) Pinjaman adalah hutang terhadap perbankan dalam wujud moneter.
16) Investasi adalah “suatu komitmen untuk mengalokasikan sumberdaya atau uang
saat ini pada satu atau lebih aset yang akan dikelola dalam jangka panjang dengan
harapan menghasilkan kesejahteraan di masa mendatang” (Kameo et al., 2012,
mengutip Jones, 2000 dan Reilly dan Norton 2006). Investasi dapat dibagi ke
dalam empat unsur penting, yakni (1) waktu terjadinya komitmen sumberdaya, (2)
aset, (3) pengelolaan jangka panjang untuk mengatasi risiko, dan (4) harapan
menghasilkan kesejahteraan [Kameo et al. (2012) mengutip Jones (2000) dan
Reilly dan Norton(2006)].
17) Tingkat (suku) bunga perbankan adalah harga yang harus dibayar oleh bank
kepada nasabah yang memiliki simpanandan harga yang harus dibayar oleh
nasabah kepada bank karena telah memberikan pinjaman.
18) Derajat desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan.
19) Rasio ketergantungan daerah adalah rasio yang menunjukkan tentang seberapa
besar ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer baik dari
pemerintah pusat maupunpemerintah provinsi.
20) Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan tingkat
kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,
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pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
21) Indeks ruang fiskal daerah adalah indikator umum yang menggambarkan kaitan
antara ruang fiskal daerah terhadap persentase penduduk miskin di daerah.
22) Utang pemerintah daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab
lainnya yang sah.
23) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean ke daerah pabean
(negara) lain.
24) Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
25) Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal atau
berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di
daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah
tersebut.
26) Konsumsi masyarakat adalah kegiatan masyarakat menggunakan barang dan jasa
untuk memenuhi kebutuhan hidup.
27) UMK adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk
tunjangan tetap yang berlaku dalam satu kabupaten/kota.
28) Garis kemiskinan adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara
dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
29) Natural rate of unemployment adalah tingkat pengangguran saat pasar tenaga
kerja berada dalam kondisi ekuilibrium. Natural rate of unemployment dihitung
dengan menggunakan rumus “jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaannya
dibagi total pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan pengangguran yang
mendapatkan pekerjaan dikalikan 100 persen”.

2.2

Teori Ekonomi Perekonomian Terbuka
Di dalam perekonomian terbuka, pengeluaran tidak harus sama dengan output.

Demikian pula, tabungan tidak harus sama dengan investasi. Perekonomian terbuka dapat
diformulasikan sebagai berikut: Y = C + I + G + (X-M), dengan Y adalah output
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(income). C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, I adalah pengeluaran investasi
sektor bisnis, G adalah pengeluaran pemerintah. X adalah ekspor, M adalah impor,X-M
adalah ekspor bersih.
Persamaan Y = C + I + G + (X-M) dapat dimodifikasi menjadi NX = Y – (C + I +
G). dengan (C + I + G) adalah pengeluaran domestik. Suatu perekonomian akan
mengalami surplus perdagangan apabila output lebih besar dari pengeluaran domestik,
atau ekspor lebih dari impor.Sebaliknya, suatu perekonomian akan mengalami defisit
perdagangan apabila output kurang dari pengeluaran domestik, atau ekspor kurang dari
impor.
Persamaan NX = Y – (C + I + G) selanjutnya dapat dimodifikasi menjadi NX = (Y
– C – G) – I dengan Y – C – G adalah tabungan nasional, yakni total tabungan masyarakat
dan tabungan pemerintah. Negara yang mengalami surplus perdagangan akan berada pada
posisi dimana tabungan nasional lebih besar dari pengeluaran investasi. Dalam kondisi
seperti ini, suatu perekonomian akan menjadi pemberi pinjaman (net lender) kepada
perekonomian lain. Sebaliknya, kondisi (S < I) yang dialami oleh suatu perekonomian
yang mengalami defisit perdagangan yang menyebabkan perekonomian tersebut
meminjam dari perekonomian lain (net borrower).
Variabel-variabel sebagaimana dijelaskan merupakan variabel-variabel makro
ekonomi. Variabel-variabel tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, namun saling
mempengaruhi satu sama lain. Apabila salah satu variabel berkinerja buruk, maka hal
tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap variabel lain. Namun, apabila
variabel lain berkinerja lebih baik, dan lebih dominan, maka variabel makro ekonomi
yang berkinerja baik tersebut sangat mungkin dapat memperbaiki variabel makro
ekonomi yang berkinerja buruk. Secara singkat, keterkaitan antara variabel-variabel
makro ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1.

Hubungan antar Variabel Makro Ekonomi dalam Perekonomian
Terbuka

Sumber: Piana (2001).
Apabila suatu perekonomian terbuka menemui masalah, yakni terdapat variabelvariabel makro ekonomi yang tidak berkinerja baik, maka perekonomian tersebut dapat
menerapkan kebijakan makro ekonomi, yakni kebijakan fiskal atau kebijakan moneter.
Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja
pemerintah, sedangkan kebijakan moneter adalah pengelolaan terhadap jumlah uang
beredar. Kebijakan yang bersifat ekspansif akan diambil oleh suatu perekonomian
manakala permasalahan lebih kepada bagaimana menciptakan kesempatan kerja dan
pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kebijakan yang bersifat kontraktif diambil untuk
mengatasi gejolak kenaikan harga- harga secara umum.
Kabupaten Bandung Barat adalah bagian dari Jawa Barat dan Indonesia yang
menganut perekonomian terbuka. Oleh karena itu, indikator-indikator makro ekonomi
Kabupaten Bandung Barat diprediksi akan terkait satu sama lain, termasuk terkait dengan
indikator makro ekonomi Jawa Barat dan Indonesia. Apabila terjadi permasalahan,
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kebijakan yang dapat diambil untuk memperbaiki perekonomian Kabupaten Bandung
Barat adalah dapat dari sisi fiskal ataupun dari sisi moneter. Mengingat kebijakan fiskal
dan kebijakan moneter dominan dikelola oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia,
maka upaya penyelesaian permasalahan makro ekonomi Kabupaten Bandung Barat juga
turut dipengaruhi oleh pemerintah pusat dan Bank Indonesia.
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BAB III
METODE PENGKAJIAN
3.1

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder. Data sekunder

tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten
Bandung Barat), Bank Indonesia, Laporan Kementerian Keuangan, Bank Dunia, dan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

3.2

Teknik Analisis Data
Indikator-indikator makro ekonomi yang dikaji di dalam buku ini dikelompokkan

ke dalam tiga unit analisis, yakni Indonesia, Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat.
Indikator makro ekonomi yang dikaji dalam konteks Indonesia adalah Produk Domestik
Bruto (PDB), inflasi, nilai tukar, neraca pembayaran, kebijakan moneter dan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Untuk konteks Jawa Barat, indikator makro ekonomi yang
dikaji adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, keuangan daerah,
Perdagangan luar negeri, hotel dan pariwisata, penanaman modal, pertanian dan tanaman
pangan dan IPM. Sementara itu, untuk konteks Kabupaten Bandung Barat, indikator
makro ekonomi yang dianalisis adalah PDRB berdasarkan lapangan usaha dan
pengeluaran, PDRB Per Kapita, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, kesempatan
kerja dan pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan, dan indeks pembangunan
manusia. Untuk konteks kabupaten atau kota di Jawa Barat, indikator makro ekonomi yang
dikaji adalah pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran,
garis kemiskinan, IPM,dan gini rasio.
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Alat analisis yang
digunakan dalam teknik analisis tersebut adalah grafik, tabel, dan studi pustaka. Lebih
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lanjut, grafik/tabel digunakan untuk menjelaskan pergerakan indikator-indikator makro
ekonomi. Derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian
keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kondisi umum keuangan daerah Kabupaten
Bandung Barat. ICOR digunakan untuk mengetahui kebutuhan investasi di Kabupaten
Bandung Barat., alat-alat analisis tersebut diuraikan sebagai berikut.
Grafik adalah salah satu alat analisis utama dalam kajian ekonomi. Grafik
berperan untuk menunjukkan hubungan variabel- variabel ekonomi secara visual
(Sugiarto et al., 2007). Dalam kajian ini, grafik digunakan untuk menjelaskan hubungan
antar indikator- indikator makro ekonomi yang secara teoritis memiliki hubungan yang
erat satu sama lain. Tabel adalah model penyajian yang disusun dalam baris dan kolom.
Tabel berupa kumpulan angka-angka berdasarkan kategori tertentu.

3.3

Perhitungan Nilai ICOR
ICOR perlu diketahui untuk mengetahui hubungan antara PDRB dengan investasi.

Untuk mendapatkan hubungan antara PDRB dengan investasi yang smooth, disarankan
penghitungan nilai ICOR menggunakan data time series dengan mempertimbangkan
faktor tenggang waktu (time lag). Nilai ICOR dihitung dengan tahapan sebagai berikut :

Berdasarkan persamaan di atas, nilai ICOR dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

dimana:
Y = PDRB
I = investasi
β = prosentase kenaikan PDRB karena kenaikan 1 persen investasi t= tahun
n = tenggang waktu yang digunakan
Kelebihan metode di atas adalah mampu menghitung nilai ICOR dengan
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mempertimbangkan tenggang waktu yang merupakan ciri utama investasi, dimana output
tidak dapat dihasilkan secara penuh pada tahun pertama investasi. Namun karena
permasalahan kelengkapan data yang tersedia, maka dalam kajian ini perhitungan ICOR
dihitung berdasarkan rumus

Dengan It adalah nilai investasi dan ∆Yt adalah perubahan nilai PDRB.

3.4

Analisis Keuangan Daerah
Tiga alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi umum keuangan

daerah Kabupaten Bandung Barat adalah derajat desentralisasi, rasio ketergantungan
daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Derajat desentralisasi menunjukkan
kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Formula
yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi adalah [PAD ÷ Total Pendapatan
Daerah] x 100%. Derajat desentralisasi memberikan pengertian bahwa semakin tinggi
PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja
pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Kriteria ukuran derajat
desentralisasi adalah 0-10% (sangat kurang); 10,1- 20% (kurang); 20,1-30% (sedang);
30,1-40% (cukup); 40,1-50% (baik); dan > 50% (sangat baik).
Rasio ketergantungan daerah dihitung dengan formula berikut: (Pendapatan
Transfer ÷ Total Pendapatan Daerah) x 100%. Semakin tinggi rasio ketergantungan
daerah, itu berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat atau provinsi. Sementara itu, rasio kemandirian keuangan
daerah dihitung dengan menggunakan formula berikut: [PAD ÷ (Transfer Pusat +
Provinsi + Pinjaman)] x 100%. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah
menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan
daerahnya.
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Secara umum, indikator makro ekonomi adalah petunjuk yang memberikan
indikasi tentang suatu keadaan makro ekonomi. Indikator makro ekonomi juga
merupakan refleksi dari suatu keadaan makro ekonomi. Selain itu, indikator makro
ekonomi juga dapat menjadi penolong dalam mengukur perubahan makro ekonomi.
Indikator makro ekonomi yang baik memiliki beberapa ciri, yakni: sahih (valid),
objektif, sensitif, dan spesifik. Sahih (valid) artinya indikator makro ekonomi tersebut
dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya. Objektif artinya untuk hal yang sama indikator
makro ekonomi memberikan hasil yang sama pula walaupun dipakai oleh orang yang
berbeda pada waktu yang berbeda. Kemudian sensitif artinya indikator makro ekonomi
tersebut mampu mendeteksi perubahan sekecil apapun. Terakhir, spesifik artinya
indikator makro ekonomi tersebut hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud.
Berdasarkan pada sifatnya, indikator makro ekonomi dapat bersifat tunggal atau
jamak (komposit). Contoh indikator makro ekonomi yang bersifat tunggal misalnya
tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, contoh indikator makro
ekonomi yang bersifat jamak (komposit) adalah Indek Pembangunan Manusia (IPM).

3.5

Asumsi-asumsi
Asumsi-asumsi diperlukan sebagai syarat ketepatan memberikan interpretasi

terhadap hasil kajian. Seringkali, hasil kajian ilmiah tidak terlalu berdampak terhadap
dunia empirik karena tidak terpenuhinya asumsi-asumsi yang mendasari analisis. Oleh
karena itu di dalam kajian ini disajikan asumsi-asumsi sebagai dasar validitas analisis.
Asumsi-asumsi dimaksud adalah:
1. Arah kebijakan dan strategi makro ekonomi nasional Indonesia dan Jawa
Barat tidak berubah, yakni kebijakan ekonomi selalu berprioritas pada
lapangan usaha unggulan dan pembangunan infrastruktur.
2. Tidak terjadi gejolak ekonomi pasar yang ekstrim baik nasional maupun
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internasional.
3. Tidak terjadi bencana alam dan tanah longsor.
4. Tingkat alih fungsi lahan pada “rate” yang sama.
5. Hubungan pemberi kerja dan tenaga kerja kondusif.
6. Arus migrasi, baik yang masuk ke Kabupaten Bandung Barat maupun yang
keluar Kabupaten Bandung Barat, berada pada “rate” yang sama.
7. Analisis makro tidak mengenal batas administrasi, namun zona ekonomi.

3.6

Periode Penelitian
Periode studi terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Bandung Barat dalam

kajian ini adalah periode 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2014-2018, dan beberapa data yang
tersedia sampai tahun 2019 atau secara series sebelum 2014.
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BAB IV

ANALISIS INDIKATOR MAKRO EKONOMI INDONESIA,
JAWA BARAT DAN BANDUNG BARAT

4.1

Gambaran Umum Indikator Makro Ekonomi Indonesia

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Momentum pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut pada 2018. Pertumbuhan
ekonomi 2018 tercatat 5,17%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun
sebelumnya sebesar 5,07% (Gambar 4.1) dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak
2013. Secara umum, kinerja tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia tetap solid,
mengingat pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi dunia 2018 dalam tren melambat
dan ketidakpastian global sedang meningkat.
Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Tahun 2011-2018

Peningkatan pertumbuhan ekonomi 2018 tidak terlepas dari dampak positif
bauran kebijakan yang ditempuh Pemerintah melalui Bank Indonesia dalam merespons
ketidakpastian global. Satu sisi, respons kebijakan moneter yang pre-emptive, front
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loading, dan ahead of the curve untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya nilai
tukar, serta komitmen pemerintah untuk menjaga prospek kesinambungan fiskal,
memberikan keyakinan pelaku ekonomi untuk melakukan ekspansi usaha. Sisi lain, arah
kebijakan yang akomodatif dari kebijakan fiskal pusat-daerah, termasuk belanja proyek
infrastruktur, kebijakan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial,
kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan struktural memberikan stimulus bagi
kegiatan ekonomi. Implementasi kebijakan tersebut pada gilirannya mendorong
berlanjutnya kegiatan berusaha dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat pada 2018 banyak ditopang
oleh permintaan domestik. Pertumbuhan konsumsi dan investasi meningkat didukung
pendapatan yang membaik, keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur, serta daya
beli yang terjaga sejalan dengan tekanan inflasi yang rendah. Beberapa kegiatan lain juga
memengaruhi pengeluaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada), kegiatan
berskala internasional, seperti di Asian Games dan pertemuan tahunan International
Monetary Fund- World Bank (IMF-WB) dan aktivitas persiapan pemilihan umum
(Pemilu). Sementara itu, peran ekspor neto menurun dipengaruhi kinerja ekspor yang
melambat seiring pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, di tengah impor yang
tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan permintaan domestik.
Ekspansi perekonomian dari sisi lapangan usaha dipengaruhi oleh sektor
sekunder dan sektor tersier. Sejalan dengan konsumsi dan aktivitas impor barang yang
tumbuh kuat, kinerja lapangan usaha (LU) perdagangan besar dan eceran tumbuh tinggi.
Peningkatan belanja pemerintah termasuk belanja yang terkait anggaran pendidikan
mendorong pertumbuhan LU jasa administrasi pemerintahan dan LU jasa pendidikan.
Kinerja LU konstruksi juga tumbuh kuat sejalan dengan percepatan penyelesaian
pembangunan proyek infrastruktur yang telah memasuki tahap akhir. Sementara itu,
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kinerja LU industri pengolahan sebagai sektor dengan pangsa terbesar terhadap produk
domestik bruto (PDB), tumbuh stabil pada 2018.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi menguat di hampir seluruh wilayah.
Perekonomian Jawa dan Sumatera tumbuh membaik, bahkan Maluku-Papua (Mapua)
tumbuh lebih tinggi. Permintaan domestik yang kuat menjadi mesin utama pertumbuhan
Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Jawa yang kuat juga ditopang oleh
membaiknya ekspor seiring dengan meningkatnya kinerja LU industri pengolahan.
Perekonomian Mapua yang tumbuh tinggi dipengaruhi peningkatan kinerja ekspor
tambang yang signifikan. Berbeda dengan kinerja ekspor di Mapua, perkembangan
ekspor tambang di Kalimantan dan Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) menurun, sehingga
berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang melambat di kedua wilayah ini.
Sementara itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi lebih dipengaruhi oleh
melambatnya investasi.
Keberlanjutan pemulihan ekonomi berpengaruh positif pada perbaikan kualitas
pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti tingkat
pengangguran,

kemiskinan,

dan

ketimpangan

kembali

menurun

pada

2018.

Perkembangan positif pasar ketenagakerjaan tercermin pada penurunan tingkat
pengangguran terbuka (TPT) yang disertai dengan perbaikan tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK). Tingkat kemiskinan pada 2018 melanjutkan tren penurunan dan bahkan
berada pada level terendah semenjak krisis ekonomi 1998. Indikator ketimpangan juga
menunjukkan penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai upaya pemerintah untuk
menjaga daya beli dan pengeluaran pada masyarakat kelompok bawah di tengah daya
beli dan pengeluaran kelompok 20% teratas yang menurun.
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4.1.2 Neraca Pembayaran
Perekonomian global yang kurang kondusif di tengah pertumbuhan ekonomi
domestik yang tetap kuat memberikan tantangan bagi pengelolaan neraca pembayaran
Indonesia (NPI) 2018. Perekonomian global yang kurang menguntungkan, telah
memberikan tekanan pada NPI, baik melalui jalur perdagangan maupun jalur finansial.1
Tekanan mengemuka sejak awal tahun dan semakin kuat pada triwulan II dan III 2018.
Dalam periode ini, defisit transaksi berjalan melebar didorong pertumbuhan impor yang
tinggi akibat permintaan domestik yang kuat serta ekspor yang menurun akibat ekonomi
dunia yang juga melambat. Aliran masuk modal asing juga menurun dipicu kenaikan
Federal Funds Rate (FFR) dan ketidakpastian pasar keuangan global. Akibatnya, NPI
pada tiga triwulan pertama 2018 tercatat defisit
Tabel 4.1

Neraca Pembayaran Indonesia, Tahun 2016 - 2018
Miliar dolar AS

Rincian

2016

I. Transaksi Berjalan

2017
I

II

III

IV

Total

2018
I*

II*

III*

IV**

Total

-17,0

-2,0

-4,4

-4,2

-5,6

-16,2

-5,3

-7,9

-8,6

-9,1

15,3

5,6

4,8

5,3

3,1

18,8

2,3

0,3

-0,5

-2,6

-0,4

- Ekspor

144,5

40,8

39,2

43,4

45,6

168,9

44,4

43,7

47,7

44,9

180,7

- Impor

129,2

-35,1

-34,3

-38,1

-42,5

-150,1

-42,1

-43,5

-48,2

-47,5

-181,2

-7,1

-1,1

-2,0

-2,1

-2,1

-7,4

-1,6

-1,8

-2,0

-1,6

-7,1

-29,6

-7,7

-8,1

-8,6

-7,8

-32,1

-7,5

-8,0

-7,9

-7,0

-30,4

A. Barang, neto

B. Jasa-Jasa, neto
C. Pendapatan Primer, neto
D. Pendapatan Sekunder, neto
II. Transaksi Modal & Finansial
A. Transaksi modal

-31,1

4,5

1,1

1,0

1,1

1,2

4,5

1,4

1,6

1,8

2,0

6,9

29,3

6,7

5,3

9,6

7,1

28,7

2,3

3,3

3,9

15,7

25,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

29,3

6,7

5,3

9,6

7,1

28,7

2,2

3,3

3,9

15,7

25,1

1. Investasi langsung, neto

16,1

2,6

4,5

7,0

4,4

18,5

4,8

2,5

4,6

2,0

13,8

2. Investasi portofolio, neto

19,0

6,5

8,1

3,8

2,6

21,1

-1,1

0,1

-0,1

10,4

9,3

3. Derivatif finansial, neto

-0,0

-0,1

0,0

-0,0

-0,1

-0,1

0,1

0,0

0,1

-0,2

-0,1

B. Transaksi finansial

4. Investasi lainnya, neto

-5,8

-2,5

-7,3

-1,2

0,2

-10,7

-1,5

0,7

-0,7

3,5

2,0

12,4

4,6

1,0

5,4

1,6

12,5

-3,1

-4,6

-4,7

6,5

-5,9

IV. Selisih Perhitungan Bersih

-0,3

-0,1

-0,2

-0,0

-0,6

-1,0

-0,8

0,3

0,3

-1,1

-1,3

V. Neraca Keseluruhan (III+IV)

12,1

4,5

0,7

5,4

1,0

11,6

-3,9

-4,3

-4,4

5,4

-7,1

-12,1

-4,5

-0,7

-5,4

-1,0

-11,6

3,9

4,3

4,4

-5,4

7,1

116,4

121,8

123,1

129,4

130,2

130,2

126,0

119,8

114,8

120,7

120,7

8,4

8,6

8,6

8,6

8,3

8,3

7,7

6,9

6,3

6,5

6,5

-1,82

-0,84

-1,73

-1,61

-2,16

-1,60

-2,07

-3,01

-3,28

-3,57

-2,98

III. Total ( I + II )

VI. Cadangan Devisa dan yang terkait
Memorandum:
- Posisi Cadangan Devisa
- Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar
Negeri Pemerintah
- Transaksi Berjalan/PDB (%)

Bauran kebijakan yang tegas dan konsisten ditempuh Bank Indonesia, Pemerintah
dan otoritas terkait lainnya, dapat memperkuat kembali kinerja NPI.2 Pada triwulan IV
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2018, NPI mencatat surplus didorong kenaikan aliran masuk modal asing yang tinggi dan
penurunan impor. Aliran masuk modal asing meningkat pada triwulan IV 2018, sehingga
dapat menutupi defisit transaksi berjalan yang masih tinggi. Defisit transaksi berjalan
yang tinggi pada triwulan IV 2018 banyak dipengaruhi penurunan ekspor akibat
pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditas yang semakin melambat, sedangkan
impor pada periode ini telah menurun sebagai dampak positif kebijakan yang ditempuh
Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait.
Respons kebijakan yang ditempuh juga dapat mengarahkan ketahanan eksternal
tetap kuat. Di tengah tantangan yang mengemuka, perkembangan berbagai indikator
ketahanan eksternal tetap baik, meskipun secara keseluruhan tahun 2018, NPI mencatat
defisit. Defisit transaksi berjalan pada 2018 berada dalam level yang aman di bawah 3%
dari PDB. Posisi cadangan devisa akhir 2018 juga tercatat tetap tinggi sebesar 120,7
miliar dolar AS, cukup untuk membiayai 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan
pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah. Posisi ini juga berada di atas standar
kecukupan internasional yakni sekitar 3 bulan impor. Ketahanan eksternal juga turut
didukung second line of defense dalam bentuk jaring pengaman keuangan internasional
(JPKI) yang memadai. Profil dan struktur ULN tetap aman dan terkendali ditunjang
konsistensi kebijakan untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan
ekonomi dan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

4.1.3 Inflasi dan Nilai Tukar
Ketidakpastian global yang tinggi dan memberikan tekanan kepada neraca
pembayaran Indonesia (NPI) banyak memengaruhi dinamika nilai tukar Rupiah pada
2018. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh berlanjutnya kenaikan Federal Funds Rate
(FFR) dan ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi ini mengakibatkan aliran masuk
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modal asing ke negara berkembang berkurang, termasuk Indonesia. Akibatnya, nilai tukar
Rupiah mengalami tekanan sampai dengan Oktober 2018, dengan tekanan terbesar terjadi
pada Juli 2018. Tekanan depresiasi terhadap Rupiah juga searah dengan pelemahan
banyak mata uang negara berkembang lain, sejalan dengan dampak ketidakpastian global
yang meningkat tersebut.
Pemerintah melalui Bank Indonesia menempuh langkah antisipatif untuk menjaga
stabilitas perekonomian, khususnya nilai tukar Rupiah. Kebijakan moneter ditempuh
secara pre-emptive, front loading, dan ahead of the curve guna menjaga daya tarik aset
pasar keuangan Indonesia dan mengendalikan defisit transaksi berjalan berada pada level
yang sehat. Suku bunga kebijakan, Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate
(BI7DRR), naik 175 basis points (bps) sepanjang 2018. Kebijakan nilai tukar juga
ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya, dengan tetap
mendorong mekanisme pasar. Kebijakan nilai tukar turut didukung oleh inisiatif
pendalaman pasar keuangan termasuk pemberlakuan transaksi domestic non-deliverable
forward (DNDF) mulai 1 November 2018, yang secara tidak langsung memengaruhi
pergerakan nilai tukar Rupiah menjadi lebih stabil. Kebijakan nilai tukar ditopang pula
upaya untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar valas domestik sehingga
meminimalkan risiko lanjutan kepada nilai tukar Rupiah. Terakhir, Bank Indonesia terus
memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dan mendukung
serangkaian kebijakan Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pengendalian
defisit transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor dan pengendalian impor.
Respons kebijakan yang ditempuh dalam perkembangannya mendukung
terkendalinya nilaitukar Rupiah pada triwulan IV 2018. Aliran masuk modal asing
kembali meningkat pada triwulan IV 2018 sejalan dengan interest rate differential yang
tetap menarik dan prospek perekonomian domestik yang stabil. Impor juga mulai
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melambat sejalan dengan dampak penyesuaian ekonomi terhadap nilai tukar yang
bergerak fleksibel. Perkembangan ini pada gilirannya mendorong NPI triwulan IV 2018
mencatat surplus dan akhirnya mendorong Rupiah kembali dalam tren menguat. Secara
keseluruhan tahun, Rupiah pada 2018 secara rerata melemah 6,05% (yoy), lebih rendah
dibandingkan dengan pelemahan mata uang lain dan diikuti dengan volatilitas yang lebih
terkendali.
Di tengah kondisi meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, inflasi 2018
tetap rendah dan terkendali dalam sasaran 3,5±1%. Inflasi indeks harga konsumen (IHK)
pada akhir 2018 tercatat 3,13% (yoy), sehingga dalam 4 tahun berturut-turut berada dalam
kisaran sasaran. Di satu sisi, faktor siklikal seperti harga komoditas pangan global yang
menurun dan permintaan yang terkendali memengaruhi tekanan inflasi yang terus
menurun (Gambar 4.2).
Gambar 4.2. Determinan Inflasi Tahun 2018

Sumber: Bank Indonesia, Tahun 2019
Di sisi lain, perbaikan struktural karakter inflasi Indonesia juga berpengaruh
positif, seperti kebijakan moneter yang konsisten, struktur pasar yang semakin kompetitif,
serta distribusi dan logistik barang yang lebih lancar. Selain itu, koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan Daerah yang semakin erat juga berkontribusi pada perbaikan
karakter inflasi tersebut. Perbaikan struktur inflasi pada gilirannya memengaruhi perilaku
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inflasi seperti ekspektasi yang makin rendah, dampak lanjutan kenaikan inflasi volatile
food (VF) dan administered prices (AP) terhadap inflasi yang semakin rendah, serta
dampak pelemahan kurs terhadap inflasi yang menurun.

4.1.4 Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian, khususnya
nilai tukar, di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global yang meningkat.
Perkembangan sampai triwulan III 2018 menunjukkan kenaikan Federal Funds Rate
(FFR) di AS dan ketidakpastian pasar keuangan global telah menurunkan aliran masuk
modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini memberikan
tantangan bagi kebijakan moneter di negara dengan perekonomian terbuka. Bersamaan
dengan defisit transaksi berjalan yang melebar sejalan permintaan domestik yang tetap
solid, aliran masuk modal asing yang berkurang pada gilirannya menurunkan kinerja
neraca pembayaran Indonesia (NPI) dan meningkatkan tekanan kepada nilai tukar Rupiah.
Tantangan ini terutama terlihat pada triwulan II dan III 2018, sehingga perlu direspons
dengan segera karena berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan sistem keuangan
serta momentum pemulihan ekonomi.
Berbagai strategi kebijakan moneter dioptimalkan untuk mendukung arah
kebijakan tersebut. Strategi ditujukan untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan
domestik dan mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas yang aman. Suku
bunga kebijakan, Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR), dinaikkan 175
basis points (bps) sebagai langkah pre-emptive, front loading, dan ahead of the curve dari
kebijakan moneter untuk menjaga daya tarik pasar keuangan domestik. Langkah terukur
ini ditempuh untuk mengendalikan nilai tukar Rupiah, di samping tetap konsisten dengan
upaya menjaga inflasi 2018-2019 agar terkendali sesuai sasaran 3,5±1%. Kebijakan nilai
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tukar juga ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya,
dengan tetap mendorong mekanisme pasar. Bank Indonesia juga memperkuat strategi
operasi moneter guna menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan, yang
menurun sejalan dampak aliran masuk modal asing yang berkurang. Upaya memperkuat
jaring pengamanan keuangan internasional (JPKI) turut ditempuh guna meningkatkan
ketahanan sektor eksternal. Terakhir, koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait
tetap dipererat guna meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas
perekonomian.
Respons kebijakan moneter serta bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia
dan Pemerintah dalam perkembangannya dapat kembali memperkuat ketahanan eksternal,
mengendalikan stabilitas perekonomian, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Pada triwulan IV 2018, aliran masuk modal asing kembali meningkat dipengaruhi daya
tarik aset keuangan domestik yang tinggi, stabilitas perekonomian yang terjaga, dan
prospek perekonomian domestik yang tetap positif. Respons kebijakan juga mulai
berdampak pada pengendalian impor, sehingga bersamaan dengan peningkatan aliran
masuk modal asing turut mendorong Rupiah dalam tren menguat pada triwulan IV 2018.
Sementara itu, inflasi 2018 terkendali sesuai dengan sasaran inflasi 3,5±1% dan
mendukung pertumbuhan ekonomi tetap kuat. Perkembangan positif tersebut tidak
terlepas dari transmisi kebijakan moneter yang berjalan baik dan stabilitas sistem
keuangan yang terkendali.

4.1.5 Indeks Pembangunan Manusia
Pembangunan manusia merupakan isu strategis yang capaiannya perlu dipantau.
Untuk memonitor pencapaian pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia, BPS
menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu provinsi dan
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kabupaten/kota. Selain itu, untuk memantau keterbandingannya dengan capaian nasional,
dihitung pula angka IPM Indonesia.
Metode penghitungan IPM yang digunakan BPS mengacu pada metodologi yang
digunakan oleh UNDP. Sejak tahun 2015, BPS telah menggunakan penghitungan IPM
yang terbaru dengan melakukan penyesuaian pada beberapa indikator. Hal ini dilakukan
karena masalah ketersediaan data pada tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, angka
IPM Indonesia hasil penghitungan BPS tidak dapat dibandingkan dengan angkaIPM
Indonesia yang dihitung oleh UNDP.
Gambar 4.3

IPM Indonesia dan Komponen Tahun 2018

Sumber: BPS, Tahun 2019
Pada tahun 2018, IPM Indonesia tercatat sebesar 71,39. Umur harapan hidup saat
lahir di Indonesia mencapai 71,20 tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa bayi yang
baru lahir pada tahun 2018 diperkirakan dapat bertahan hidup hingga usia 71,20 tahun.
Dari sisi pendidikan, penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata
menempuh 8,17 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan kelas VIII. Selain itu, rata-
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rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan
hingga 12,91 tahun, setara dengan Kelas XII atau tamat SMA. Pada aspek ekonomi,
pengeluaran per kapita sudah mencapai Rp11.059.000,00 per kapita per tahun.
Pembangunan manusia di Indonesia terus memperlihatkan perkembangan yang
positif sejak tahun 2010. Dalam kurun waktu delapan tahun, IPM Indonesia telah
meningkat 4,86 poin, rata-rata meningkat 0,88 persen per tahun. Perkembangan ini secara
umum menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Indonesia. Pada
tahun 2018, IPM di Indonesia mencapai 71,39, meningkat 0,58 poin dibanding tahun
sebelumnya atau tumbuh sekitar 0,82 persen.

4.2

Gambaran Umum Indikator Makro Ekonomi Jawa Barat

4.2.1 Produk Domestik Regional Bruto
Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2018 kembali menunjukkan peningkatan
kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2017. Di tahun 2017 perekonomian Jawa Barat
mampu tumbuh 5,35 persen dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,64 persen. PDRB
atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 1.962 triliun rupiah dan atas dasar harga
konstan tahun 2010 mencapai 1.419 triliun rupiah.
Jika dirinci menurut kategori, maka terlihat bahwa struktur ekonomi Jawa Barat
didominasi oleh lapangan usaha pada kategori industri pengolahan. Peranannya mencapai
42,16 persen di tahun 2018. Kemudian kategori perdagangan besar, eceran, dan reparasi
mobil dan motor yang mencapai 14,87 persen.
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Gambar 4.4 Struktur Ekonomi Jawa Barat , 2018 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019
Dilihat dari sisi pengeluaran, maka komponen terbesar dari PDRB Jawa Barat
adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2018 pengeluaran konsumsi
rumah tangga mencapai lebih dari 1.278 triliun rupiah atau sebesar 61,91 persen dari total
PDRB. Dengan peranan yang besar terhadap PDRB, komponen ini juga memiliki
pertumbuhan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 5,03 persen pada tahun 2018.

4.2.2 Inflasi
Indeks harga konsumen merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk
penghitungan

angka

inflasi.

Inflasi

sendiri

merupakan

indikator

yang

dapat

menggambarkan perubahan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara
terus-menerus. Pada tahun 2018, inflasi gabungan 7 kota di Provinsi Jawa Barat mencapai
3,54 persen. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2017
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Gambar 4.5

Indeks Harga Konsumen, Indeks Harga Dibayar Petani Kelompok
Konsumsi Rumah Tangga dan Inflasi Gabungan 7 Kota di Jawa
Barat, 2014-2018 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019
Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian terutama harga-harga di
Jawa Barat cenderung tetap stabil, walaupun terjadi sedikit penurunan. Pada tahun 2018
inflasi tertinggi terjadi di Kota Bekasi, yaitu mencapai 4,23 persen. Adapun inflasi
terendah terjadi di Kota Tasikmalaya yaitu sebesar 2,30 persen.
Indeks harga yang dibayar petani untuk kelompok konsumsi rumah tangga
menunjukkan proksi inflasi di pedesaan. Selama kurun waktu 2014 – 2018 terlihat indeks
ini mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2015 hingga 2018 lebih tinggi
dibandingkan indeks harga konsumen (IHK). Hal ini menunjukkan inflasi pedesaan lebih
tinggi dibandingkan inflasi di kota.

4.2.3 Keuangan Daerah
Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan terdiri atas pendapatan daerah
dan pembiayaan daerah, dimana pembiayaan daerah bersumber dari: (1) Pendapatan Asli
Daerah, (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi
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Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 mencapai Rp 33,96 triliun,
mengalami peningkatan sebesar 41,18 persen dibandingkan realisasi penerimaan tahun
2017. Komponen penerimaan daerah terbesar berasal dari pendapatan daerah. Pada tahun
2018 komponen pendapatan daerah menyumbang sebesar 94,11 persen terhadap total
penerimaan daerah. Dari komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah
(PAD) merupakan komponen pendapatan daerah yang memberikan sumbangan sebesar
51,78 persen terhadap total pendapatan daerah tahun 2018.
Gambar 4.6

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018
(Jutaan Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019
Adapun dari total pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2018 yang mencapai Rp.
33,96 triliun, alokasi terbesar digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 25,52
triliun. Sebanyak 75,14 persen penerimaan daerah digunakan untuk belanja tidak
langsung, dan 24,86 persen untuk belanja langsung.

4.2.4 Perdagangan Luar Negeri
Kegiatan perbankan merupakan salah satu institusi finansial yang berperan penting
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dalam perekonomian. Dalam menunjang aktivitas perekonomian, kegiatan intermediasi
perbankan di Jawa Barat didukung oleh banyaknya kantor bank yang melakukan
pelayanan perbankan di Jawa Barat. Pada tahun 2018 jumlah kantor bank yang melakukan
pelayanan keuangan di Jawa Barat sebanyak 4.403 kantor bank, yang terdiri dari kantor
pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.
Gambar 4.7

Posisi Simpanan dan Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing pada
Bank Umum dan BPR di Jawa Barat, 2014 – 2018 (Triliun
Rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019
Posisi simpanan rupiah dan valuta asing masyarakat pada Bank Umum dan BPR di
Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tren meningkat
setiap tahunnya, baik untuk jenis simpanan giro, tabungan, maupun simpanan berjangka.
Meningkatnya posisi simpanan masyarakat pada tahun 2018 ternyata seiring dengan
meningkatnya jumlah pinjaman masyarakat pada Bank Umum dan BPR di Jawa Barat.
Pada tahun 2018 nominal simpanan masyarakat pada bank umum dan BPR mencapai 494
triliun rupiah. Jika dirinci menurut jenis simpanan maka proporsi terbesar adalah
simpanan dalam bentuk tabungan, yaitu mencapai Rp. 221 triliun atau sekitar 44,65
persen. Sementara nominal pinjaman yang diberikan kepada masyarakat oleh bank umum
dan BPR dalam bentuk rupiah dan valuta asing pada tahun 2018 mencapai 688 triliun
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rupiah, dengan proporsi terbesar diberikan untuk konsumsi sebesar Rp. 299 Triliun.

4.2.5 Perdagangan Luar Negeri
Dalam sistem perekonomian terbuka, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
selain aktifitas domestik, terdapat transaksi ekspor dan impor. Ekspor dan impor
merupakan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk/pelaku usaha domestik suatu
negara (residen) dengan penduduk/pelaku usaha negara lain (bukan residen). Transaksi
ekonomi dalam ekspor dan impor mencakup berbagai komoditas barang dan jasa.
Nilai ekspor dari Jawa Barat tahun 2018 mencapai 29,96 milyar US$ dengan
volume sebanyak 7,60 juta ton. Nilai ekspor terbesar dari Jawa Barat pada tahun 2018
adalah komoditas kendaraan bermotor untuk jalan raya (kode SITC 78), kemudian
komoditas pakaian (kode SITC 84).
Gambar 4.8

Persentase Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan dari Jawa
Barat,2018 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019
Adapun impor menurut kelompok barang di Jawa Barat pada tahun 2018 mencapai
11,14 milyar US$ dengan volume impor mencapai lebih dari 2,3 juta ton. Nilai impor
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terbesar pada tahun 2018 adalah untuk kelompok Mesin dan Pesawat Mekanik,
Perlengkapan Elektonik dan bagiannya.

4.2.6 Hotel dan Pariwisata
Pada tahun 2018, lebih dari 65 juta orang berkunjung ke Jawa Barat. Dibandingkan
dengan tahun 2017, terjadi peningkatan jumlah wisatawan berkunjung sebanyak 6,83
persen. Wisatawan mancanegara terus mengalami kenaikan meskipun jumlahnya masih
relatif rendah bila dibandingkan dengan wisatawan domestik.
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Barat berdampak pada meningkatnya
jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang maupun akomodasi lainnya di Jawa
Barat. Tingkat penghunian kamar hotel (TPK) pada hotel berbintang mengalami
peningkatan. TPK hotel berbintang di tahun 2018 mencapai 60,42 persen, sedangkan TPK
akomodasi lainnya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 menjadi 29,12 persen
dari sebelumnya yang mencapai 38,06 persen pada tahun 2017.
Gambar 4.9

Jumlah Wisatawan ke Jawa Barat, 2014 - 2018 (Juta Orang)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019
Jumlah hotel di Jawa Barat mengalami peningkatan pesat sejak 2016. Jumlah hotel
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meningkat 82 persen dari 1.722 unit pada tahun 2016 menjadi 3.133 unit pada tahun 2018,
menunjukkan bahwa usaha pariwisata di Jawa Barat memiliki prospek yang baik sehingga
para investor berani menanamkan modal pada pembangunan Hotel yang baru.

4.2.7 Penanaman Modal
Investasi menurut sumber dana terbagi menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi ada yang tercatat/terdaftar
melalui institusi yang berwenang, selain itu ada juga yang dilakukan dalam skala rumah
tangga yang biasanya tidak dilaporkan.
Gambar 4.10

Peta

Minat

Proyek

PMDN

di

Jawa

Barat

Menurut

Kabupaten/Kota, 2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019
Kecenderungan pemodal PMDN untuk berinvestasi di Jawa Barat pada tahun 2018
menempati posisi kedua setelah Jawa Timur, dengan nilai sekitar 41,87 triliun rupiah.
Terbentuk kedalam 1.655 proyek investasi. Minat investasi PMDN terbesar berada di
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Kabupaten Bekasi, mencapai lebih dari 15 triliiun rupiah yang terbagi ke 504 proyek.
Jika dirinci menurut lapangan usaha, realisasi proyek investasi PMA paling besar
pada Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, mencapai 1.255.845 Ribu US$
dengan jumlah proyek investasi 234 proyek. Adapun untuk proyek PMDN, investasi
terbesar direalisasikan pada lapangan usaha Konstruksi mencapai lebih dari 44 triliun
rupiah dengan jumlah proyek investasi 34 proyek.

4.2.8 Pertanian dan Tanaman Pangan
Jawa Barat merupakan salah satu sentra pertanian pangan di Indonesia, dari sisi
luas panen padi berkontribusi sekitar 15-16 persen, sedangkan dari produksi padi berperan
sebesar 16-17 persen. Pada tahun 2018 peranan pertanian dalam perekonomian Jawa Barat
mencapai 8,67 persen (PDRB Menurut Lapangan Usaha 2014-2018, BPS).
Gambar 4.11

Perkembangan Luas Panen Padi di Jawa Barat JanuariDesember*) 2018 (Ribu Hektar)

Catatan : *) Data Bulan Oktober, November dan Desember adalah Potensi Luas Panen

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019
Dari seluruh kegiatan pertanian yang meliputi tanaman bahan makanan,
perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, kegiatan ekonomi tanaman bahan
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makanan masih merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Jawa Barat.
Berdasarkan hasil survei KSA, luas panen padi di Jawa Barat periode Januari–
September 2018 sebesar 1.433 ribu hektar. Dengan memperhitungkan potensi sampai
bulan Desember 2018, maka luas panen tahun 2018 adalah 1.692 ribu hektar. Produksi
padi di Jawa Barat periode Januari–September 2018sebesar 8.108 ribu ton Gabah Kering
Giling (GKG). Berdasarkanpotensi produksi sampai Desember 2018, maka diperkirakan
total produksi padi tahun 2018 sebesar 9.539 ribu ton GKG

4.2.9 Indeks Pembangunan Manusia
Kualitas hidup manusia Jawa Barat menunjukkan peningkatan di tahun 2018.
Kondisi ini digambarkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat
tahun 2018 yang mencapai 71,30. Meningkat 0,86% atau 0,61 poin jika dibandingkan
tahun 2017, dengan status pembangunan manusia “tinggi”. Peningkatan ini ditopang oleh
meningkatnya seluruh dimensi penyusun IPM. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar,
yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge),
dan standard hidup layak (decent standard of living).
Dimensi yang mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2018 adalah dimensi
standar hidup layak, yaitu pengeluaran per kapita penduduk. Pengeluaran per kapita
(harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp10,79 juta rupiah pada tahun 2018,
meningkat Rp505 ribu rupiah (4,91%) dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun dimensi
hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) tahun 2018
menunjukkan bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 72,66 tahun.
Lebih lama 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.
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Gambar 4.12

Trent dan Pertumbuhan IPM Jawa Barat , 2011-2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019
Dimensi pendidikan digambarkan melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah
(RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS tahun 2018 menunjukkan anak-anak yang
berusia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,45 tahun, lebih lama 0,03
tahun dibandingkan dengan tahun 2017. Sementara itu RLS tahun 2018, yaitu penduduk
usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,15 tahun,
meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

4.3

Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

4.3.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Nilai PDRB Bandung Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 mencapai
43.807,71 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar
3.603,31 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 40.204,40 miliar
rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh
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lapangan usaha dan adanya inflasi.
Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari
28.330,02 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 29.888,89 miliar rupiah pada tahun
2018. Hal ini menunjukkan selama tahun 2018 Bandung Barat mengalami pertumbuhan
ekonomi sekitar 5,50 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan
PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tanpa
dipengaruhi inflasi.

4.3.1.1 Struktur Ekonomi
Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang
dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang
terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan
seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap Kemampuan berproduksi dari setiap
lapangan usaha.
Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Bandung Barat
didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan;
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan; Konstruksi; serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari
peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Bandung Barat.
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat pada tahun 2018
dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 39,48 persen.
Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil,
dan Sepeda Motor sebesar 13,72 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan sebesar 13,50 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,94 persen serta
lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,31 persen. Sementara peranan
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lapangan usaha- lapangan usaha lainnya masing- masing masih berada di bawah 5 (lima)
persen.
Gambar 4.13

Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018
(persentase)

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2019

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi dan Industri Pengolahan
adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Perdagangan Besar
dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; serta
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur- angsur menurun.
Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga
produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lapangan usaha lain juga menjadi
penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

4.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat
kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung
berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah
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barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di
suatu wilayah selama kurun waktu setahun.
Tabel 4.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Barat,
Tahun 2014-2018
Tahun

LPE (%)

2014

5,79

2015

5,03

2016

5,65

2017

5,21

2018

5,50

Sumber: PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2014-2018.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Bandung Barat pada tahun 2018
meningkat

dibandingkan

tahun

2017.

Peningkatan

tersebut

dipengaruhi

oleh

meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.
Nilai PDRB Bandung Barat tahun 2018 atas dasar harga konstan 2010, mencapai
29.888,89 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.558,86 miliar dari 28.330,02 miliar
rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen, lebih cepat jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,21 persen.
Percepatan pertumbuhan ekonomi Bandung Barat pada tahun 2018 dibandingkan
tahun 2017 disebabkan karena tumbuhnya beberapa lapangan usaha seperti Real Estate;
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan;
serta lapangan usaha lainnya. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan terbesar terjadi
pada lapangan usaha Jasa Pendidikan; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial
Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Real Estate yaitu
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sebesar 9,80 persen. Dari 17 lapangan usaha yang ada, seluruhnya mengalami
pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif
sebesar lima hingga sepuluh persen. Sementara delapan lapangan usaha lainnya berturutturut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima
persen.
Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima
hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Real Estate 9,80 persen;
Informasi dan Komunikasi sebesar 9,08 persen; lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar
8,29 persen; lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,94 persen;
lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,70 persen; lapangan
usaha Konstruksi sebesar 7,22 persen; lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 6,60 persen;
Iapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 6,43 persen; dan lapangan usaha Jasa
Pendidikan sebesar 5,42 persen.
Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang
dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,97
persen; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
sebesar 4,90 persen; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,88 persen;
lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar
3,67 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,63 persen; lapangan
usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,55 persen; lapangan usaha Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,66 persen; dan lapangan usaha Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 1,35 persen.
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4.3.1.3 PDRB Per Kapita
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat
dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar
kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar
kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor
produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Nilai PDRB per kapita Bandung Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014
hingga 2018 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat
sebesar 19,06 ribu rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018
mencapai 26,02 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini
disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

4.3.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran
Selama periode 2014 – 2018, perekonomian Kabupaten Bandung Barat tumbuh di
atas 5%, yakni sebesar 5,79%; 5,03%; 5,65%; 5,21% dan 5,50%. Nilai pertumbuhan
ekonomi ini secara umum berada di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peningkatan
volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi
permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi
pada kategori Jasa Informasi dan Komunikasi yang selalu tumbuh di atas 9% setiap
tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat
didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), yang
menyumbang lebih dari separuh total PDRB.
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Gambar 4.14

PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten
Bandung Barat, 2014-2018

Sumber: PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2014-2018.

Pada periode tahun 2014 - 2018 PDRB Kabupaten Bandung Barat atas dasar harga
Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 30.680,00 miliar Rupiah (2014);
33.991,62 miliar Rupiah (2015); 37.043,26 miliar Rupiah (2016); 40.04,40 miliar Rupiah
(2017) dan 43.807,71 miliar Rupiah (2018). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh
perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh
peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.
Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai
atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang
divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masingmasing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau
kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga
Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara
riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.
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Gambar 4.15

PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bandung Barat 2014 – 2018

Sumber: PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2014-2018.

PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Bandung Barat selama lima tahun
meningkat, yakni sebesar 24.264,92 miliar Rupiah (2014); 25.486,17 miliar Rupiah
(2015); 26.925,88 miliar Rupiah (2016); dan 28.330,02 miliar Rupiah (2017) dan
29.888,89 miliar Rupiah (2018). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Bandung Barat meningkat, yakni dari 5,21 persen pada tahun 2017
menjadi 5,50 persen pada tahun 2018
Dari Tabel 4.15, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih
tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh
perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga
Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar
harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga
menunjukkan peningkatan.
Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh
komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga
(PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal
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Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.
Gambar 4.16

Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar
harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bandung
Barat 2014-2018

Sumber: PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2014-2018.

Selama periode 2014-2018, PDRB Kabupaten Bandung Barat sebagian besar
digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT).
Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi
yang relatif besar, yakni sekitar 20 s.d 22 persen.
Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 6,77 –
7,50 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak
terlalu besar. Di sisi lain, perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh
komponen ekspor dan impor, menunjukkan ekspor yang cenderung lebih tinggi dari
impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “surplus” atau
menguntungkan.
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Gambar 4.17

Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Bandung Barat 2014 - 2018

Sumber: PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2014-2018.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil
PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini
menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Selama periode tahun
2014 - 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat mengalami fluktuasi yaitu
sebesar 5,79 persen (2014); 5,03 persen (2015); 5,65 persen (2016); dan 5,21 persen
(2017) dan 5,50 persen (2018). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan
masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.
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Gambar 4.18

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut
Pengeluaran, Kabupaten Bandung Barat 2014 – 2018

Sumber: PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2014-2018.

Indeks implisit6 PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga
yang terjadi dari sisi konsumen (rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir
barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun
ekspor/impor.

4.3.3 Inflasi
Secara teoritis, laju inflasi berperan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan
ekonomi. Inflasi yang tergolong rendah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
positif (meskipun pertumbuhan tersebut dapat saja bersifat menurun). Apabila sisi
permintaan di dalam perekonomian lebih kuat dibandingkan dengan sisi penawarannya,
maka secara teoritis penurunan laju inflasi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi,
demikian sebaliknya.
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Tabel 4.3

IHK Desember Tahun 2017, IHK Desember Tahun 2017, Inflasi Tahun
2018, dan Andil Infalsi Tahun 2018 Kabupaten Bandung Barat
menurut Kelompok Pengeluaran.
IHK
Desember
2017

IHK
Desember
2018

Inflasi
Tahun
2018

Andil
Tahun
2018

Umum

129,97

133,95

3,06

3,06

Bahan Makanan

128,77

135,87

5,51

1,30

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau

129,88

132,74

2,20

0,49

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar

130,61

134,04

2,63

0,63

Sandang

128,59

132,41

2,97

0,17

Kesehatan

129,18

131,39

1,71

0,08

Pendidikan, Rekreasi Dan Olahraga

131,25

138,24

5,33

0,37

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan

131,19

131,78

0,45

0,02

Kelompok

Sumber: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2018
Tabel 4.3 terlihat pergerakan IHK selama dua belas bulan terakhir terjadi inflasi
sebesar 3,06 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran, yang mengalami inflasi tertinggi
yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 5,51 persen., Kelompok Pendidikan, Rekreasi &
Olahraga sebesar 5,33 persen, Kelompok Sandang sebesar 2,97 persen, Kelompok
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 2,63 persen, Kelompok Makanan
Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 2,20 persen, Kelompok Kesehatan sebesar
1,71 persen, dan Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan sebesar 0,45 persen.
Bila dilihat menurut andilnya terhadap inflasi tahun 2018, pada Tabel 4.3 tampak
andil inflasi diberikan oleh yaitu Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,30 persen.,
Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 0,49 persen, Kelompok
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 0,63 persen, Kelompok Sandang
sebesar 0,17 persen, Kelompok Kesehatan sebesar 0,08 persen, Kelompok Pendidikan,
Rekreasi Dan Olahraga sebesar 0,37 persen, dan Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa
Keuangan sebesar 0,02 persen.
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4.3.4 Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Pengangguran adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi hampir di setiap negara
terutama negara yang sedang berkembang. Permasalahan ketenagakerjaan yang ada saat
ini terjadi akibat dari ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan
pertumbuhan kesempatan kerja yang ada. Ketidakseimbangan tersebut berakibat terhadap
penyerapan angkatan kerja relatif terbatas dan tidak proporsional, sehingga angka
pengangguran masih tinggi. Meski kenyataan ini sulit dihindari, namun bukan tak ada
jalan keluarnya. Jika masyarakat bisa digerakkan untuk lebih mandiri dan kreatif dalam
membuka peluang usaha, setidaknya, masalah pengangguran ini bisa diminimalkan.
Pengangguran berdampak terhadap produktivitas dan pendapatan masyarakat yang
berakibat timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurunnya
pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang
menyebabkan menurunnya persentase kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran
yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap
penganggur dan keluarganya. Persentase pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat
menyebabkan

kekacauan

politik

keamanan

dan

sosial

sehingga

mengganggu

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya
PDB dan pendapatan per kapita suatu negara.
Tinggi rendahnya tingkat pengangguran disuatu daerah memberikan dampak besar
terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, angka pengangguran
menjadi hal yang tidak dapat disepelekan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu di dalam
Sub Bab ini dibahas mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan pengangguran di
KBB antara lain adalah tingkat pengangguran terbuka, tingkat pengangguran terdidik, dan
angka setengah pengangguran. Selain itu juga, dibahas mengenai kesempatan kerja yang
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tentunya berkaitan erat dengan angka pengangguran di KBB.

4.3.4.1 Pengangguran Terbuka
Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja
atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali
maupun yang sudah pernah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka
yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan
dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Proporsi atau
jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah
dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, tren indikator ini akan
menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.
Pengangguran terbuka umumnya terjadi pada penduduk usia muda yang baru
menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru
menyelesaikan pendidikan berusaha mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka.
Aspirasi mereka biasanya adalah bekerja di sektor modern.. Untuk mendapatkan
pekerjaan itu mereka bersedia menunggu untuk beberapa lama. Tidak tertutup
kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan di daerah yang kegiatan industrinya
telah berkembang.
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Persentase
Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan
kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik mereka yang belum pernah
bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah berkerja), sedang mempersiapkan suatu
usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk
mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai
bekerja. Mengetahui jumlah pengangguran terbuka sangat berguna sebagai acuan
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pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini
akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.
Gambar 4.19.

Sumber : -

Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin,
Kabupaten Bandung Barat 2013-2019

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013, 2014,2015, 2019
Makro Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016

Tingkat pengganguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bandung Barat dari waktu
mengalami turun naik (Gambar 4.19). Pada tahun 2018 TPT Kabupaten Bandung Barat
mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu dari 9,33% menjadi 8,50%.
Pada tahun 2019 jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung Barat kembali
mengalami penurunan sebesar 0,33 persen point menjadi 8,17 persen.
Pada Tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat jumlah penganggur sebanyak
62,695 orang terdiri dari 40.126 orang (64,00%) laki laki dan perempuan sebanyak
22.569 orang (36,00%). TPT bila dipilah menurut jenis kelamin maka persentase TPT
untuk perempuan lebih tinggi dari pada laki laki pada kurun waktu tahun 2013-2016 yaitu
berkisar antara 13-16 % dan laki-laki berkisar antara 6-9 persen. Pada tahun 2017-2019
terjadi fenomena menarik dimana TPT laki-laki cenderung naik, namun TPT perempuan

Analisis Data Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

53

cenderung turun sehingga pada Tahun 2019 TPT Laki-laki sebesar 7,74% sementara TPT
perempuan 9,09%.
Hal di atas dapat terjadi karena para pencari kerja perempuan telah terserap lebih
banyak dibandingkan dengan laki-laki, terutama di sektor industri yang pada akhir-akhir
ini berkembang di Kabupaten Bandung Barat dengan menerima tenaga kerja perempuan
sebagai tenaga kerja produksinya. Hal lain yang dapat diduga adalah para perempuan
enggan memasuki dunia kerja dan memilih untuk lebih terkonsentrasi pada wilayah
domestic (rumah tangga).

4.3.4.2 Pengangguran Menurut Pendidikan
Pengangguran pada umumnya disebabkan jumlah angkatan kerja atau para pencari
kerja yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, selain itu angkatan kerja
yang tersedia tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia
kerja. Kualifikasi ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, pengalaman, ataupun
perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dari para pencari
kerja. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta jumlah migrasi dari luar kabupaten
yang cukup tinggi juga memicu tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bandung
Barat.
Pendidikan merupakan modal bagi sumber daya manusia yang dapat
meningkatkan kemampuan baik secara formal maupunketerampilan sumber daya
manusia, sehingga lebih memudahkan sumber daya manusia tersebut dalam mencari
pekerjaan karena mempunyai nilai daya saing yang tinggi dan berakibat pada
berkurangnya tingkat pengangguran yang ada. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan
menyebabkan penduduk berpendidikan rendah sulit untuk mampu bersaing di pasar kerja.
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Gambar 4.20

Sumber : -

Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis
Kelamin, Kabupaten Bandung Barat, 2019

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019

Penganguran di Kabupaten Bandung Barat didominasi penduduk berpendidikan
Sekolah Menengah Atas (SMA) dari penganggur sebanyak 62,695 orang yang tamat
SMA 25.057 orang (39,97,27%), SD kebawah sebanyak 31,91 persen, SMP 24,22% dan
sisanya sebanyak 3,90% telah mengenyam bangku perguruan tinggi (Gambar 4.20).

4.3.4.3 Pengangguran Terdidik
Salah satu permasalahan berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah adanya
pengangguran di kalangan orang-orang terdidik. Tingkat pengangguran terdidik
didefinisikan sebagai rasio jumlah pencari kerja berpendidikan tertentu (sebagai
kelompok terdidik) terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok pendidikan tersebut.
Pengangguran terdidik adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang berpendidikan
SLTA keatas (sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada
kelompok tersebut, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Dengan adanya pengangguran
terdidik, secara potensial dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Permasalahan
yang timbul dengan adanya pengangguran terdidik ini antara lain adalah pemborosan
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sumber daya pendidikan, dan menurunnya penghargaan serta kepercayaan masyarakat
terhadap dunia pendidikan.
Tingkat

pengangguran

terdidik

yang

tinggi

merupakan

permasalahan

ketenagaakerjaan yang cukup krusial, hal ini dikarenakan semakin tingginya angka
pengangguran terdidik menunjukan rendahnya penyerapan tenaga kerja yang berasal dari
lulusan pendidikan. Tingkat penganggran terdidik dapat memberikan gambaran mengenai
hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran.
Penyebab utama pengangguran terdidik adalah kurang selarasnya perencanaan
pembangunan pendidikan dan berkembangnya lapangan kerja yang tidak sesuai dengan
program studi yang ada pada dunia pendidikan, sehingga para lulusan yang berasal dari
jenjang pendidikan tertentu tidak dapat terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada.
Faktanya lembaga pendidikan di Indonesia hanya menghasilkan pencari kerja, bukan
pencipta kerja. Padahal, untuk menjadi seorang lulusan yang siap kerja, mereka perlu
mendapat tambahan keterampilan yang memadai untuk membuka usaha. Disisi lain para
penganggur terdidik lebih memilih pekerjaan yang formal dan hanya berminat pada pasar
kerja yang mereka harapkan yaitu pada posisi yang nyaman, dapat fasilitas yang memadai
dan mendapatkan penghasilan yang cukup besar.
Fenomena unik terdapat pada pengangguran dengan pendidikan SD ke bawah dan
SMP dimana TPT nya lebih rendah daripada mereka yang berpendidikan SMA sederajat
dan Diploma. Hal ini terjadi dimungkinkan angkatan kerja pada kelompok ini tidak lagi
memilih bidang pekerjaan maupun upah yang didapatkan. Selain itu, orang pada
kelompok ini cenderung berada pada tingkat ekonomi bawah, sehingga tidak ada pilihan
lain selain bekerja, minimal untuk dapat menyambung hidupnya, meski pekerjaan
tersebut tidak sesuai dengan harapannya, baik dari segi keahlian maupun penghasilan
yang diperoleh.
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Gambar 4.21

Sumber : -

Persentase Pengangguran Terdidik Menurut dan Jenis Kelamin,
Kabupaten Bandung Barat, 2019

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019

Selain angka TPT untuk jenjang pendidikan SD ke bawah, secara umum, angka
TPT untuk jenjang pendidikan Universitas juga cenderung lebih rendah dibanding tingkat
pendidikan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi (sarjana ke atas) dapat
memberikan peluang kerja dan kemampuan daya saing yang lebih tinggi dalam
mendapatkan pekerjaan.
Selama lima tahun terakhir, TPT dari jenjang pendidikan SMA merupakan TPT
dengan porsi yang besar.. Pada tahun 2019 TPT SMA yaitu sebesar 13,22 persen. TPT
tertinggi berikutnya terdapat pada jenjang SMP sebesar 9,34 persen. Dengan kata lain,
ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan SMA. TPT
terendah terjadi pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (PT) (4,71%) dan berikutnya
terdapat pada SD kebawah sebesar 5,51 persen. Dibandingkan kondisi setahun yang lalu,
TPT mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan SD ke bawah dan SMP, dan
mengalami penurunan pada jenjang SMA dan PT.
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Tabel 4.4

Tingkat Penganguran Terdidik menurut Pedidikan Tertinggi yang
Ditamatkan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
Tahun

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkant
SD

SLTP

SLTA

(1)

(4)

(5)

(6)

Perguruan Tinggi
(7)

2013

6,36

13,71

17,25

3,78

2014

3,17

9,96

16,65

9,26

2015

4,40

14,68

14,36

11,84

2016

3,38

2,22

13,21

6,02

2017

7,18

6,63

14,85

10,09

2018

5,23

7,40

14,29

7,52

2019

5,51

9,34

13,22

4,71

Sumber : - Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2019

Bila melihat data lain yang lebih rinci TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain salah satu penyebabnya adalah
adanya miss and match antara kualifikasi lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja,
Penganggur dengan pendidikan SMK sudah mempunyai keahlian. Oleh karena itu,
pemerintah daerah dapat memberikan peluang bagi mereka untuk memanfaatkan
keahliannya. Pemberian bantuan usaha merupakan salah satu upaya agar mereka dapat
membuka lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri bahkan untuk orang lain.

4.3.4.4 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)
Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan
pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Namun bisa diartikan juga sebagai
permintaan atas tenaga kerja. Indikator persentase kesempatan kerja merupakan
komplemen dari persentase pengangguran terbuka. Kegunaan indikator ini adalah untuk
mengukur seberapa besar persentase penyerapan tenaga kerja. Jika persentase kesempatan
kerja semakin tinggi maka penyerapan terhadap angkatan kerja akan semakin baik, atau
pemenuhan dan perluasan kesempatan kerja bagi daerah yang bersangkutan dapat
dikategorikan berhasil. Sebaliknya jika persentase kesempatan kerja itu rendah maka
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pengangguran akan meningkat.
Komplemen dari tingkat pengangguran terbuka adalah indikator tingkat
kesempatan kerja. Kegunaan indikator ini adalah untuk mengukur seberapa besar tingkat
penyerapan tenaga kerja. Jika tingkat kesempatan kerja semakin tinggi maka penyerapan
terhadap angkatan kerja akan semakin baik, atau pemenuhan dan perluasan kesempatan
kerja bagi daerah yang bersangkutan dapat dikategorikan berhasil. Sebaliknya jika tingkat
kesempatan kerja itu rendah maka pengangguran akan meningkat.
Gambar 4.22

Sumber : -

Tingkat Kesempatan Kerja (persen) Menurut Jenis Kelamin,
Kabupaten Bandung Barat 2013-2019

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2013, 2014,2015, 2019
Makro Sosial Kabupaten Bandung Tahun 2016

Pada tahun 2019 tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Bandung Barat
mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2018, yaitu dari 91,50 persen naik 0,33
persen menjadi 91,83 persen. Hal yang unik di tahun 2017 TKK perempuan cenderung
mengalami penurunan sementara, laki-laki cenderung mengalami kenaikan.
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4.3.5 Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan
4.3.5.1 Kemiskinan
Suatu penduduk dikatakan merupakan penduduk miskin ketika rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan
merupakan suatu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan.
Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis
Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran
kebutuhan minimum makanan (2100 kilo kalori per kapita per hari). Paket komoditi
kebutuhan dasar makanan itu diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian,
umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buahbuahan,minyak dan lemak, dan lain-lain. Sedang Garis Kemiskinan Non Makanan adalah
kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili
oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Gambar 4.23.

Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat,
Tahun 2015 - 2019

Sumber : BPS 2015 – 2019 (diolah)
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Perkembangan tingkat kemiskinan pada kurun waktu Tahun 2015 - 2019 di
Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren menurun. Pada keadaan Tahun 2015,
persentase penduduk miskin di Bandung Barat mencapai 12,67 persen (205,69 ribu jiwa).
Dan pada keadaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,29 poin persen menjadi
9,38 persen (159,03 ribu jiwa).
Hal ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dalam arti pemerintah telah
berhasil dalam program pengentasan kemiskinan selama periode Tahun 2015 –2019.
Secara absolut dalam kurun waktu 4 tahun terakhir selama periode Tahun 2015 – 2019,
penduduk miskin Kabupaten Bandung Barat terjadi penurunan sekitar 46,66 ribu jiwa
yaitu dari 205,69 ribu jiwa menjadi 159,03 ribu jiwa.
Dalam proses penghitungan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat
dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Batasan penduduk miskin adalah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama
kurun waktu 4 tahun dari Tahun 2015 –2019, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp 65.980,dari Rp. 275.327,- per kapita per bulan pada Tahun 2015 menjadi Rp. 341.307,- per
kapita per bulan pada Tahun 2019.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase
penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan
keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin,
kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan
keparahan dari kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Menurut Sistem
Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) Badan Pusat Statistik (BPS), nilai dari Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) ini dapat digunakan untuk menunjukkan biaya
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mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap
penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin
kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1), semakin besar potensi ekonomi untuk dana
pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga
untuk target sasaran bantuan dan program.
Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa ratarata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Sedang
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi
mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi
nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin.
Pada periode Tahun 2015 –2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di
Kabupaten Bandung Barat menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
turun dari 2,15 pada keadaaan Tahun 2015 menjadi 1,54 pada keadaan Tahun 2019.
Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk
miskin cenderung mendekati Garis Kemiskinan.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bandung Barat mencapai 0,33.
Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,26 poin dibandingkan pada Tahun 2015 (0,59).
Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin cenderung
semakin menyempit.

4.3.5.2 Gini Rasio
Salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat adalah distribusi pendapatan
penduduk. Karena data mengenai pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran distribusi
pendapatan selama ini menggunakan pendekatan data pengeluaran. Banyak ukuran yang
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bisa digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan, salah satunya dengan
Gini Ratio. Nilai Gini Ratio ini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio maka
semakin tinggi pula ketimpangannya.
Indikator pertama yang digunakan untuk mendapatkan gambaran ketimpangan
pendapatan suatu wilayah yaitu gini rasio. Besarnya gini rasio Kabupaten Bandung Barat
pada tahun 2019 yaitu 0,389. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan
pendapatan wilayah Kabupaten Bandung Barat termasuk kategori dengan ketimpangan
rendah karena nilainya masih dibawah 0,4. Pemerintah daerah harus bertindak cepat
walaupun masih kategori rendah namun jaraknya cukup dekat denga kategori sedang.
Gambar 4.24

Gini Rasio di Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2008-2019

Sumber : BPS 2008 – 2019 (diolah)

Secara umum perkembangan nilai Gini Ratio Kabupaten Bandung Barat Tahun
2008 - 2019 berfluaktif namun cenderung naik, pada tahun 2008 indeks gini Kabupaten
Bandung Barat sebesar 0,296 sampai pada tahun 2019 menjadi 0,389. Daerah-daerah
yang menunjukan perkembangan yang meningkat ekonominya relative gini rasionyapun
akan meningkat. Ini terjadi karena ketika ekonomi meningkat maka ada sebagian
masyarakat yang dengan cepat memanfaatkan situasi tersebut, sehingga yang

Analisis Data Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

63

mendapatkan kue ekonomi dan yang lainnya belum, akibatnya ketimpangan meningkat.
Bila peningkatan ekonomi ini konsisten maka sebagian besar masyarakat akan
dapat merasakannya sehingga ketimpangan akan mengecil, tentunya ditambah dengan
usaha pemerintah daerah meredistribusi asset agar golongan tidak mampu bisa
memperoleh asset sebagai modalnya untuk berusaha. Hal yang menggembirakan di
Kabupaten Bandung Barat selama dua tahun terakhir gini rasio menurun, setelah pada
tahun 2017 mencapai gini rasio tertonggi yaitu sebesar 0,405, maka pada tahun 2018
menjadi 0,394 dan turun kembali ditahun 2019 menjadi 0,389 atau turun sebesar 0,005
poin. Hal ini semoga menjadi pertanda baik, konsistensi pertumbuhan ekonomi mulai
dirasakan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

4.3.5.3 Ukuran Bank Dunia
Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan suatu daerah juga dapat diukur dengan
indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Pola pengukuran yang digunakan yaitu
membagi jumlah populasi penduduk dalam tiga kelompok, 40% masyarakat
berpendapatan rendah, 40% masyarakat berpendapatan menengah dan 20% masyarakat
berpendapatan tinggi. Kelompok dengan presentase pendapatan tinggi diklasifikasikan
sebagai kelompok terkaya, kelompok berikutnya diklasifikasikan sebagai kelompok
menengah dan kelompok dengan presentase pendapatan terendah diklasifikasikan sebagai
kelompok miskin (Dr. Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia).
Selain menggunakan Gini Ratio, salah satu ukuran yang bias digunakan untuk
menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok
penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia.
Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :
1.

Ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40
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persen terbawah itu nilainya ada di bawah 12 persen,
2.

Ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen

3.

Ketimpangan rendah jika nilainya berada di atas 17 persen.

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam
wilayah yang dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini
terlihat dari proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen
terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen. Kelompok
dengan klasifikasi pendapatan masuk kategori 40 persen terendah terhadap total
pendapatan seluruh penduduk Kabupaten Bandung Barat adalah 21,26%.
Tabel 4.5

Kelompok Pendapatan Terendah, Menengah dan Teratas Menurut
Ukuran Bank Dunia Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2019
Kecamatan

40 Persen
Terendah

40 Persen
Menengah

20 Persen
Teratas

1

Rongga

21,04

31,68

47,28

2

Gununghalu

22,47

39,02

38,51

3

Sindangkerta

24,99

44,04

30,97

4

Cililin

20,79

24,65

54,56

5

Cihampelas

23,69

43,41

32,90

6

Cipongkor

20,78

33,97

45,25

7

Batujajar

23,28

48,00

28,72

8

Saguling

22,87

47,79

29,34

9

Cipatat

21,21

47,76

31,03

10

Padalarang

16,74

40,30

42,96

11

Ngamprah

17,27

37,31

45,42

12

Parongpong

16,69

53,79

29,52

13

Lembang

22,45

45,75

31,80

14

Cisarua

23,70

43,06

33,24

15

Cikalongwetan

24,47

40,29

35,24

16

Cipeundeuy

24,94

41,91

33,15

21,26

36,13

42,61

BANDUNG BARAT

Sumber: Bappelitbangda Bandung Barat 2019

Seiring dengan pencapaian Kabupaten Bandung, kecamatan-kecamatan yang
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berada di dalamnya sebagian besar termasuk dalam wilayah yang dikategorikan sebagai
memiliki ketimpangan pendapatan rendah (diatas 17 persen), hanya ada 2 kecamatan
yang masuk pada kategori sedang yaitu Kecamatan Parongpong dan Kecamatan
Padalarang.
Sejalan dengan gini rasio Kecamatan Parongpong memiliki ketimpangan terbesar
dibandingkan dengan kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung Barat, yaitu 16,69
persen proporsi jumlah penduduk pendapatan penduduk 40 persen terendah terhadap total
pendapatan seluruh penduduk. Kecamatan yang mengikutinya adalah Kecamatan
Padalarang dan Ngamprah dengan masing-masing proporsi sebesar 16,74 % dan 17,27 %.
Kecamatan dengan ketimpangan terendah menurut kreteria Bank Dunia adalah
Kecamatan Sindangkerta, Cipeundeuy dan Cikalongwetan dengan nilai proporsi berturutturut, 24,99%, 24,94% dan 24,47%.

4.3.6 Keuangan Daerah
Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, setiap pemerintah daerah memiliki
peran serta tanggung jawab untuk mengelola pembangunan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Peran dan tanggung jawab tersebut diwujudkan dengan
mengelola secara efektif dan efisien sumber pendanaan, baik melalui penyerahan
kewenangan perpajakan dan retribusi daerah dan skema transfer. Pemerintah daerah
selanjutnya mengelola dana dalam APBD. Pengelolaan dana tersebut secara simultan
dijadikan instrumen kunci bagi pelaksanaan kebijakan publik. APBD ditetapkan dengan
persetujuan DPRD.
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, PAD adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. PAD tersebut dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang
sah. Utang Pemerintah Daerah

4.3.6.1 Analisis Pendapatan
Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang berasal dari
Pendapatan Daerah pada tahun 2018 mencapai Rp 2.602,11 milyar atau turun sebesar 4,42
persen dari penerimaan tahun 2017. Sebelumnya laju penerimaan daerah Kabupaten
Bandung Barat naik mencapai 21,41 persen. Tahun 2016 pendapatan Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat mencapai Rp 2.242,25 milyar, sementara tahun 2017 mampu
mengumpulkan pendapatan daerah sebesar Rp 2.722,71 milyar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat dalam kurun 2015
hingga 2016 masih di bawah kisaran 300 Milyar rupiah. Sementara 2017, PAD Bandung
Barat meningkat hingga mencapai Rp 609,92 milyar, naik 62,12 persen dari tahun
sebelumnya. Pada anggaran tahun 2018 kembali turun dan hanya mencapai Rp 422.496
Milyar.
Dilihat dari struktur pembentuk penerimaan daerah, kontribusi dana perimbangan
mendominasi konfigurasi pendapatan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat seperti
terlihat pada Gambar 4.25. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan daerah Kabupaten
Bandung Barat sebagian besar berasal dari PAD.
Tahun 2018 PAD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hanya mencakup 21,69
persen pendapatan pemerintah. Sumber lain yang mendominasi berasal dari Dana
Perimbangan dengan kontribusi sebesar 78,31% persen.
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Gambar 4.25

Distibusi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten
Bandung Barat, Tahun 2018

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019
Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum
(DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Sumber ketiga pendapatan daerah berasal dari
pendapatan daerah lain yang sah dengan persentase kecil menggenapkan pendapatan
menjadi 100 persen terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan
otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainya.

4.3.6.2 Derajat Desentralisasi
PAD Kabupaten Bandung Barat, secara rata-rata untuk periode 2015-2018, hanya
menyumbang sebesar 17,66 persen terhadap total pendapatan Kabupaten Bandung Barat.
Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya mampu
membiayai pengeluarannya sendiri secara menyeluruh. Kemampuan Kabupaten Bandung
Barat untuk menyelenggarakan desentralisasi masih kurang. Dengan perkataan lain,
derajat desentralisasi Kabupaten Bandung Barat masuk dalam kategori kurang karena nilai
17,74 persen berada pada derajat desentralisasin kategori kurang, yakni 10,01%-21%.
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4.3.6.3 Rasio Ketergantungan Daerah
Selama periode 2015-2018, pendapatan Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh
pendapatan yang berasal dari dana perimbangan (dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi). Secara rata-rata, pada periode 2015-2018dana perimbangan
yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat sebesar 58,88 persen dari total
pendapatannya. Dengan posisi seperti ini maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Dalam matriks
ketergantungan keuangan daerah, Kabupaten Bandung Barat dengan angka sebesar 58,88
persen berada dalam kategori sangat tinggi, artinya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.

4.3.6.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pada periode 2015-2018, PAD Kabupaten Bandung Barat menunjukkan tren yang
meningkat. Semua komponen pembentuk PAD Kabupaten Bandung Barat juga cenderung
menunjukkan peningkatan. Komponen terbesar penyumbang PAD Kabupaten Bandung
Barat pada periode 2015-2018 adalah pajak daerah yang sah yang besarnya rata-rata
mencapai 65,95 persen per tahun.
Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat secara rata-rata
untuk periode 2015-2018 adalah sebesar 26,87 persen. Angka tersebut memiliki dua
pengertian.

Pertama,

kemampuan

keuangan

Kabupaten

Bandung

Barat

untuk

melaksanakan otonomi daerah (pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa
mengharapkan transfer dana dari Pemerintah Pusat) masih rendah sekali. Kedua, dengan
angka tersebut dapat disimpulkan bahwa pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah bersifat instruktif. Di sini, peran Pemerintah
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Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.Namun
demikian, tren rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat dari tahun
ke tahun semakin semakin baik

4.3.6.5 Analisis Belanja
Pada pos Belanja Daerah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat baik belanja
langsung maupun belanja tidak langsung sejalan dengan peningkatan pendapatan
mengalami perkembangan. Tahun 2015 sampai tahun 2018 terus meningkat belanja
daerah tercatat sebesar Rp 2.175,83 milyar pada tahun 2015 terus meningkat sampai pada
tahun 2018 sebesar Rp 2.926,11 Milyar.
Gambar 4.26

Belanja Derah Pemerintah Kabupaten bandung Barat 2015-2018
(Milyar Rupiah)

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019
Pada belanja daerah terdapat pos belanja pegawai (langsung dan tidak langsung).
Dimana besaran nominal rupiah untuk belanja pegawai mengalami fluktuasi dari tahun ke
tahun. Hal yang paling menonjol pada belanja pegawai adalah pada tahun 2018, belanja
pegawai tidak lansung sebesar Rp 130,87 Milyar dan belanja pegawai langsung sebesar
Rp 136,82 Milyar sementara pada tahun sebelumnya belanja pegawai hanya Rp 97,18
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Milyar pada belanja pegawai tidak lansung dan tidak ada pengeluaran pada belanja
pegawai langsung.

Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut Pemerintah Daerah

Kabupaten Bandung Barat memberlakukan tunjangan kinerja/daerah.

4.3.7 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)
”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio
investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan
investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap
penambahan sejumlah output (keluaran).
Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber
daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi.
Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi)
yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.
Nilai ICOR yang efisien, secara umum berada di kisaran 3% hingga 4%, yang
artinya untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) satu persen di
suatu negara, dibutuhkan tambahan investasi hingga 3% hingga 4%. Nilai ICOR yang
semakin kecil, mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam proses investasi, sebaliknya
nilai ICOR yang membesar menggambarkan tingginya in-efisiensi investasi. Untuk
publikasi ini akan penghitungan ICOR didekati dengan ICVAR atau Incremental Capital
Value Added Ratio, yaitu penghitungan ICOR dengan menggunakan konsep nilai tambah
(value added) bukan dengan output. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data sampai
dengan tingkat wilayah kabupaten
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Adapun formula ICVAR:

Secara rata-rata ICVAR pada periode lima tahun terakhir (2014-2018) sebesar 4,18
persen. Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan satu unit nilai tambah diperlukan
investasi sebesar 4,18 unit. Selama periode tersebut besaran ICVAR memiliki
kecenderungan berfluaktif, tercatat pada tahun 2014 sebesar 3,89 sekaligus merupakan
angka terkecil selama lima tahun terakhir dan pada tahun 2018 sebesar 4,17.
Tabel 4.6

Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR), Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2014-2018
Uraian

2014

2015

(1)

(2)

(3)

PDRB (ADHK 2010)
(miliar rupiah)

2016
(4)

2017

2018

(5)

(6)

24.264,92

25.486,17

26.925,88

28.330,02

29.888,89

Perubahan
(miliar rupiah)

1.327,75

1.221,25

1.439,71

1.404,15

1.558,86

PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)

5.168,96

5.529,70

5.754,66

6.070,59

6.499,11

3,89

4,53

4,01

4,32

4,17

ICVAR

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, Tahun 2019
ICVAR selama lima tahun terakhir (2014-2018) menunjukkan capaian rata-rata
diatas 4,0 yang artinya memerlukan upaya agar investasi di Kabupaten Bandung Barat
dapat lebih efisien dalam meningkatkan nilai tambah.
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4.3.8 Penduduk dan Konsumsi
4.3.8.1 Penduduk
Jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat terus bertambah setiap tahun.
Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2019 memiliki jumlah penduduk 1.739.911 jiwa.
Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 menurut jenis kelamin adalah
sebagai berikut: penduduk laki-laki sebesar 886.076 jiwa (50,93 persen) dan penduduk
perempuan sebesar 853.835 jiwa (49,07 persen) dengan sex ratio sebesar 103,78 yang
berarti setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.038 laki-laki.
Gambar 4.27

Peta sebaran penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2019
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Dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 1.727.337 jiwa, maka pada tahun 2019
terjadi penambahan jumlah penduduk sebesar 12.574 jiwa atau mengalami laju
pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 0,73 persen.
Dewasa ini, Penduduk Kabupaten Bandung Barat mencerminkan semakin
menurunnya tingkat kelahiran dan tingkat kematian seiring membaiknya layanan
kesehatan dan perbaikan kualitas lingkungan. Walaupun demikian, Kabupaten Bandung
Barat ini merupakan salah satu tujuan migran dari daerah lain di Jawa Barat bahkan di
Indonesia.

4.3.8.2 Konsumsi Perkapita Kabupaten Bandung Barat
Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan
untuk proxy dalam mendeskripsikan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi nilai
pendapatan maka porsi pengeluaran masyarakat akan cenderung bergeser dari pemenuhan
kebutuhan primer menuju pemenuhan kebutuhan yang bersifat sekunder atau bahkan
tersier. Pergeseran tersebut merupakan realitas dari elastisitas permintaan kebutuhan
primer berupa makanan cenderung rendah, dimana peningkatan atau penurunan harga
makanan tidak mempengaruhi permintaan secara signifikan. Sedangkan elastisitas barang
primer dan tersier berupa non-makanan memiliki elastisitas yang tinggi, dimana
perubahan kenaikan atau penurunan harga barang non-makanan akan sangat
mempengaruhi permintaan.
Pemenuhan kebutuhan primer berbentuk kurva lonceng, dimana pemenuhan
kebutuhan makanan yang telah mencapai titik jenuh akan mengakibatkan pergeseran pola
konsumsi menuju pemenuhan kebutuhan non-makanan seperti investasi, tabungan atau
peningkatan kualitas hidup lainnya.
Pengeluaran rumah tangga secara tidak langsung dapat dijadikan indikator tingkat
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kesejahteraan masyarakat, dikatakan meningkat bila pengeluaran untuk non makanan
sudah lebih dari 60 persen. Oleh karenanya pola pengeluaran rumah tangga mencerminkan
besar atau kecilnya daya beli masyarakat. Latar belakang sosial dan ekonomi secara
langsung berkontribusi terhadap terjadinya pergeseran pola pengeluaran rumah tangga.
Sementara itu, berdasarkan teori ekonomi pergeseran komposisi atau pola pengeluaran
tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah,
sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.
Logikanya, rumah tangga dengan pendapatan rendah akan mendahulukan pengeluaran
untuk kebutuhan makanan dibandingkan dengan kebutuhan non makanan.
Gambar 4.28

Pola Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Bandung Barat,
Tahun 2012 sampai 2019
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Sumber : Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat 2012 - 2019

Hasil Survei Data Makro Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2019
menunjukkan bahwa sebanyak 53,85 persen dari total pengeluaran rata-rata rumah tangga
di Kabupaten Bandung Barat masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan,
sedangkan sisanya yaitu 46,15 persen dibelanjakan untuk pengeluaran bukan makanan,
bila dibandingkan dengan tahun 2018 proporsi pengeluaran makanan meningkat.
Proporsi pengeluaran untuk makanan tahun 2019 mengalami kenaikan di
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bandingkan dengan tahun 2018. Penyebab kenaikan proporsi ini memerlukan penelitan
lebih lanjut, apakah rumah tangga saat ini lebih tertarik membeli makanan jadi
dibandingkan memasak sendiri di rumah sehingga harga untuk makanan menjadi lebih
mahal, atau adanya inflasi yang tinggi untuk bahan makanan ataupun makanan jadi.
Tabel 4.7

Persentase Rata – Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Sub
Golongan Makanan Dan Bukan Makanan Menurut Tahun 2016-2019
Jenis Komoditi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8

2016

2017

2018

2019

A. MAKANAN
Padi-padian
Umbi-umbian
Ikan/cumi/kerang
Daging
Telur dan Susu
Sayur-sayuran
Kacang-kacangan
Buah-buahan
Minyak dan Lemak
Bahan Minuman
Bumbu-bumbuan
Konsumsi Lainnya
Makanan/Minuman jadi non alkohol
Minuman beralkohol
Tembakau dan Sirih

11,17
0,50
3,09
2,80
3,30
2,89
2,27
1,67
2,06
2,17
1,46
1,96
7,25
0,07
9,60

11,67
0,55
3,06
2,87
3,24
2,80
2,04
2,19
1,86
2,27
1,29
2,06
6,91
0,02
11,89

11,38
0,53
2,98
2,80
3,16
2,73
1,99
2,14
1,82
2,21
1,26
2,01
6,74
0,02
11,59

11,48
0,54
3,01
2,83
3,18
2,75
2,01
2,16
1,83
2,23
1,27
2,03
6,80
0,02
11,70

Jumlah Makanan

52,27

54,72

53,36

53,85

19,60
16,36
3,22
1,56
3,59
0,77
1,81
0,83
47,73

18,35
16,36
2,49
1,45
3,14
1,06
1,87
0,57
45,28

18,90
16,85
2,56
1,49
3,23
1,09
1,93
0,58
46,64

18,70
16,67
2,54
1,48
3,20
1,08
1,91
0,58
46,15

100,00

100,00

100,00

100,00

B. BUKAN MAKANAN
Perumahan dan fasilitas rumah tangga
Aneka barang dan jasa
Biaya pendidikan
Biaya kesehatan
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala
Barang tahan lama
Pajak, pungutan dan asuransi
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri
Jumlah Bukan Makanan
Jumlah A+B

Sumber: Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat 2016-2019

Tabel.4.7 memperlihatkan bahwa komoditas tembakau dari pengeluaran untuk
konsumsi merupakan komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu dari 9,60
persen pada tahun 2016 menjadi 11,70 persen pada tahun 2019. Walaupun mengalami
penurunan dibanding tahun 2017 yang mencapai 11,89, disamping harga rokok yang terus
meningkat jumlah penggunanyapun tidak kunjung menurun.
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Pengeluaran konsumsi bukan makanan pada tahun 2016 dimana konsumsi tertinggi
diperlihatkan oleh komoditas perumahan dan aneka barang dan jasa maka pada tahun
2019 komoditas perumahan mengalami penurunan yang cukup tinggi, sementara untuk
aneka barang dan jasa mengalami kenaikan.
Tabel 4.8

Konsumsi Perkapita Beserta Rangkingnya Menurut Kecamatan di
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
Kecamatan

2019

Rangking

1 Rongga

713.669

15

2 Gununghalu

706.402

16

3 Sindangkerta

716.699

14

4 Cililin

741.746

12

5 Cihampelas

768.156

9

6 Cipongkor

773.864

7

7 Batujajar

804.004

5

8 Saguling

760.564

11

9 Cipatat

818.862

4

10 Padalarang

943.986

2

11 Ngamprah

928.830

3

12 Parongpong

793.996

6

13 Lembang

968.662

1

14 Cisarua

769.654

8

15 Cikalongwetan

763.498

10

16 Cipeundeuy

741.665

13

BANDUNG BARAT

773.562

Sumber: Bappelitbangda Bandung Barat 2019
Berdasarkan Tabel 4.8, Kecamatan Lembang memiliki nilai konsumsi per kapita
tertinggi yaitu Rp 968.662,- yang menunjukkan berada diatas rata-rata konsumsi per
kapita agregat seluruh Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan konsumsi per kapita

Analisis Data Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat

77

terendah terdapat pada Kecamatan Gununghalu dan Rongga dengan nilai sebesar Rp.
706.402,- dan Rp. 713.669,- hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat
Kecamatan Gununghalu dan Rongga cenderung kurang. Karena nilai konsumsinya
berselisih jauh dengan rata-rata konsumsi Total.
Selain kecamatan di atas, terdapat pula beberapa kecamatan yang berada di bawah
rata-rata konsumsi per kapita daerah diantaranya Kecamatan Sindangkerta, Cipeundeuy.
Reasoning dari hal ini juga hampir memiliki pola yang sama, dimana aktivitas
perekonomian kurang memberikan benefit untuk masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraannya, sehingga tingkat konsumsinya cenderung rendah.

4.3.9 Indeks Pembangunan Manusia
4.3.9.1 Pencapaian IPM Kabupaten Bandung Barat
Secara umum capaian pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pencapaian IPM Kabupaten Bandung Barat
tahun 2019 telah mencapai 68,27 yang terbentuk dari indeks kesehatan sebesar 80,28,
indeks pendidikan sebesar 60,21 dan indeks daya beli sebesar 65,82.
Gambar 4.29

IPM Kabupaten Bandung Barat dan Komponennya Tahun 20162019

Sumber: BPS, Tahun 2019
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Gambar 4.29. memperlihatkan perkembangan pencapaian IPM selama tahun 20162019. Dalam kurun waktu tersebut, nilai IPM Kabupaten Bandung Barat bergerak naik
dari 65,81 pada tahun 2016 menjadi 68,27 pada tahun 2019. Pergerakan yang sama juga
terjadi pada ketiga indeks IPM dimana indeks kesehatan meningkat dari 79,72 pada tahun
2016 menjadi 80,28 pada tahun 2019, indeks pendidikan meningkat dari 57,54 pada tahun
2016 menjadi 60,21 pada tahun 2019, sedangkan indeks daya beli meningkat dari 62,14
pada tahun 2016 menjadi 65,82 pada tahun 2019.

4.4

Analisis Komparatif Indikator Makro Ekonomi Kabupaten
Bandung Barat dengan Kabupaten/Kota Jawa Barat
Bagian ini menjelaskan perbandingan hubungan indikator- indikator makro

ekonomi di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2018 atau
tahun 2019 (tergantung ketersediaan data). Hal ini untuk melihat bagaimana posisi
pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat di bandingkan dengan 27
kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini penting dilakukan, kerena
kemajuan secara internal nilainya akan menjadi relatif bila dibandingkan dengan tempattempat lain dalam satu provinsi. Ini akan juga berguna bagi kepentingan perencanaan
kedepan daerah mana yang perkembangan indikator ekonominya berkembang pesat
sehingga dapat diadopsi cara peningkatannya
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat sebenarnya relatif cukup baik,
sudah diatas 5 persen (5,50 persen), namun pertumbuhan ini masih di bawah pertumbuhan
Provinsi Jawa Barat yang tahun 2018 tumbuh 5,66 persen. Posisi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Bandung Barat bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota se-Jawa Barat
relatif masih dibawah yaitu berada pada urutan ke-19 diantara 27 kabupaten/kota yang
lain.
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Gambar 4.30

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun
2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2019
Pada tahun 2018, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota
cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 64,62 (Cianjur) hingga
IPM tertinggi untuk level kabupaten/kota dicapai oleh Kota Bandung sebesar 81,06.
Berturut turut terbesar setelah Kota Bandung adalah Kota Bekasi (81,04), Kota Depok
(80,29), Kota Cimahi (77,56), Kota Bogor (75,66), dan Kota Cirebon (74,35)..
Gambar 4.31

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun
2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota.
Selama periode 2017 hingga 2018, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM.
Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia
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paling cepat, yaitu Cianjur (1,44 persen), Garut (1,39 persen) dan Tasikmalaya (1,34
persen). Sementara itu kemajuan capaian pembangunan manusia di Kota Cirebon (0,47
persen), Kota Depok (0,58 persen), dan Kota Banjar (0,65 persen) tercatat paling lambat
selama 2017 – 2018.
Kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2018 juga terlihat dari perubahan
status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Jumlahkabupaten/kota yang
berstatus “tinggi” berkurang dari 10 pada tahun 2017 menjadi 9 kabupaten/kota pada
tahun 2018. Adapun status “tinggi” menjadi “sangat tinggi” bertambah dari dua menjadi
tiga, yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
Posisi

capaian

IPM

Kabupaten

Bandung

Barat

dibandingkan

dengan

kabupaten/kota di Jawa Barat belumlah menggembirakan. Capaian IPM Kabupaten
Bandung Barat sebesar 67,46 hanya mampu menempatkan Kabupaten Bandung Barat
pada urutan ke-20 dari 27 Kabupaten/kota di Jawa Barat. Situasi ini harus menjadi
motivasi bagi pemerintah daerah untuk menggenjot capaian komponen-komponen
pembentuk IPM. Diantara ketiga komponen yang membentuk Indeks Pembangunan
Manusia, daya beli merupakan komponen yang paling memungkinkan cepat dilakukannya
intervensi, baik itu dengan mendatangkan investasi agar tenga kerja dapat terserap, atau
mengadakan pelatihan kewirausahaan berserta penyediaan fasilitas modal bagi para
usahawan yang tergolong usaha mikro kecil (UMK).
Selain

Indeks

Pembanginan

Manusia

yang

dapat

dibandingkan

antar

Kabupaten/kota di Jawa Barat adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG dapat
digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan
perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Angka ini
menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika
angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender
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semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan
gender makin timpang antar jenis kelamin.
Capaian Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018
adalah sebesar 79,29. Capaian IPG lebih mengkhawatirkan dibanding IPM, capaian 79,29
menempatkan Kabupaten Bandung Barat pada urutan terakhir di Jawa Barat, artinya
dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kabupaten Bandung Barat pembangunan
gendernya paling timpang antar jenis kelamin.
Gambar 4.32

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun
2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran
aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam
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kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan
pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.
Gambar 4.33

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun
2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019

Pada tahun 2018 IDG Kabupaten Bandung Barat mencapai 62,71, jauh di bawah
capaian Jawa Barat yang capaiannya pada tahun tersebut mencapai 70,02. Posisi diantara
kabupaten/kota di Jawa Barat pada peringkat ke 18, dimana peringkat tertinggi dicapai
oleh Kota Depok sebesar 81,49 dan capaian terendah Kabupaten Sukabumi sebesar 53,07.
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat
perhatian pemerintah di negara dan daerah manapun. Selama ini, pemerintah baik di
tingkat pusat maupun daerah sudah gencar melakukan berbagai program untuk
penanggulangan kemiskinan. Anggaran yang cukup besar pun digulirkan untuk program
pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mampu menekan
angka kemiskinan sampai pada level 1 digit. Pada tahun 2015 persentase kemiskinan di
Kabupaten Bandung Barat sebesar 12,67 persen dan dapat ditekan dari tahun ke tahun,
sehingga pada tahun 2019 menjadi 9,38 persen.
Capaian penurunan persentase kemiskina di Kabupaten Bandung Barat tentunya
sangat menggembirakan, namun bila dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di
Jawa Barat masih membutuhkan kerja keras agar capaiannya minimal dapat lebih rendah
dari capaian Jawa Barat yaitu sebesar 6,91 persen. Posisi persentase kemiskinan di
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Kabupaten Bandung Barat tertinggi ke-6 di Jawa Barat. Persentase kemiskinan tertinggi
berada di Kota Tasikmalaya (11,60%), sementara terendah di Kota Depok sebesar 2,07
persen.
Gambar 4.34

Persentase Kemiskinan Menurut Kabupaten /Kota di Jawa Barat Tahun
2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019

Persentase kemiskinan sangat tergantung tingkat pendapatan di suatu daerah dan
tingkat pendapatan salah satunya ditentukan oleh seberapa banyak penduduk angkatan
kerja dapat terserap di pasar tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja yang tidak terserap di
pasar kerja disebut sebagai pengangguran.
Persentase pengangguran yang tinggi menjadi beban tersendiri bagi suatu daerah
karena akan berdampak secara langsung dan tidak langsung pada daya beli

dan

kemiskinan masyarakat, artinya penganguran yang tinggi akan menurunkan tingkat
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah bekerja keras
untuk menurunkan persentase penganguran melalui pelatihan-pelatihan kerja dan
mengusahakan investasi masuk. Persentase Pangangguran telah menurun dari 9,54 pada
tahun 2013 menjadi 8,17% pada tahun 2019.
Persentase pengangguran Kabupaten Bandung Barat masih lebih tinggi dibanding
persentase pengangguran di Jawa Barat secara umum sebesar 7,99 persen. Posisi
Kabupaten Bandung Barat menempati urutan ke-14 diantara kabupaten/kota di Jawa
Barat. Capaian terendah untuk penganguran berada di Kabupaten Majalengka sebesar 4,37
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persen dan persentase pengangguran tertinggi di Kabupaten Cirebon sebesar 10,28 persen.
Gambar 4.35

Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019

Persentase penduduk bekerja dan tingkat pendapatan yang tinggi akan terhambat
mengantarkan kesejahteraan masyarakat bila pemerintah daerah abai mengendalikan
tingkat harga barang-barang yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat. Kenaikan
agregat seluruh barang yang dikonsumsi masyarakat dicerminkan oleh angka inflasi.
Secara umum tingkat inflasi di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 cukup
terkendali, yaitu sebesar 3,06 persen. Pemerintah Pusat mengasumsikan bila tingkat
inflasi 3,5 ± 1 persen, mengindikasikan terkendalinya kenaikan harga agregat seluruh
konsumsi masyarakat.
Inflasi Kabupaten Bandung Barat bila dibandingkan dengan tingkat inflasi 7
(tujuh) kota yang menjadi kota pantauan inflasi di Jawa Barat berada pada posisi
menengah. Kota Bekasi menjadi daerah paling tinggi kenaikan harganya dengan inflasi
pada tahun2018 sebesar 4,23 persen sementara tingkat terendah di Kota Tasikmalaya
sebesar 2,30 persen.
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Tabel 4.9

Andil Infalsi Jawa Barat dan Kota IHK menurut Kelompok konsumi,
Tahun 2018

Bahan
Makanan

Makanan
Jadi,
Minuman,
Rokok &
Tembakau

Perumahan,
Air, Listrik,
Gas & Bahan
Bakar

Sandang

Kesehatan

Pendidikan,
Rekreasi
Dan
Olahraga

Transpor,
Komunika
si & Jasa
Keuangan

Umum

Jawa Barat

0,82

0,87

0,60

0,23

0,12

0,34

0,55

3,52

Bogor

0,79

1,04

0,57

0,15

0,08

0,39

0,67

3,69

Sukabumi

0,99

0,76

0,46

0,16

0,12

0,26

0,21

2,95

Bandung

0,92

0,58

1,06

0,53

0,10

0,29

0,28

3,76

Bandung Barat

1,30

0,49

0,63

0,17

0,08

0,37

0,02

3,06

Cirebon

1,14

0,60

0,41

0,04

0,24

0,06

0,31

2,80

Bekasi

0,91

1,11

0,61

0,20

0,14

0,43

0,84

4,23

Depok

0,57

0,90

0,19

0,04

0,12

0,47

0,58

2,86

Tasikmalaya

0,54

0,91

0,12

0,11

0,12

0,07

0,42

2,30

Daerah
(Provinsi/
Kota/
Kabupaten)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2019 dan angka regional Kabupaten Bandung
Barat tahun 2018
Hal yang perlu dicermati adalah andil inflasi menurut kelompok konsumsi yang
didominasi kelompok bahan makanan yaitu memiliki andil 1,30 persen dari inflasi umum
sebesar 3,06 persen. Tingginya andil inflasi kelompok bahan makanan perlu menjadi
perhatian pemerintah daerah, selain perlunya pengendalian harga bahan makanan terutama
kebutuhan pokok, perlunya peningkatan proporsi konsumsi masyarakat bukan makanan
dengan cara peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

4.5

Permasalahan Utama Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, berikutnya dapat diungkapkan

permasalahan utama makro ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada periode analisis.
Indikator-indikator ekonomi Makro di Kabupaten Bandung, menunjukkan perkembangan
yang cukup menggembirakan; pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun sebelumnya
dan selalu dapat bertahan pada kisaran diatas lima persen; inflasi secara umum terjaga
pada tingkat 3,5 ± 1 persen; penganguran menurun dan berada pada capaian 1 digit;
kesempatan kerja selalu meningkat; angka kemiskinan terus menurun; gini rasio telah dua
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tahun menurun; indeks pembangunan manusia terus meningkat begitu pula dengan
komponen-komponennya.
Hal yang harus diperhatikan untuk indikator makro ekonomi yang telah baik
adalah bagai mana bisa meningkatkan laju pertumbuhannya sehingga bisa sejajar dengan
kabupaten/kota di Jawa Barat, mengingat posisi indikator makro Kabupaten Bandung
Barat masih relatif kecil bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat.
Target minimal yang realistis adalah indikator-indikator makro ekonomi dapat melewati
capaaian Provinsi Jawa Barat secara umum.
Adapun yang membutuh perhatian adalah rasio ketergantungan daerah, dan rasio
kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat yang masih harus terus
ditingkatkan. Ketika rasio- rasio keuangan daerah tersebut masih harus terus diperbaiki,
hal tersebut membuat perekonomian Kabupaten Bandung Barat tidak dapat bergantung
pada intervensi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Jika demikian, maka
perekonomian Kabupaten Bandung Barat perlu untuk mengandalkan sektor swasta.
Namun demikian yang menjadi persoalan berikutnya adalah ICOR yang didekati oleh
ICVAR Kabupaten Bandung Barat masih cukup tinggi (4,17). Hal ini mengindikasikan
bahwa efisiensi sektor swasta masih harus diperbaiki.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Buku ini ditujukan untuk mengkaji indikator makro ekonomi Kabupaten Bandung

Barat. Untuk memberikan gambaran makro eksternal, sebelumnya, indikator makro
ekonomi Indonesia dan Jawa Barat juga dibahas. Kesimpulan dari hasil analisis terhadap
indikator makro ekonomi Indonesia dan Jawa Barat disajikan sebagai berikut. Untuk
Indonesia secara umum, kinerja perekonomian Indonesia tetap solid di atas 5 persen,
mengingat pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi dunia 2018 dalam tren melambat
dan ketidakpastian global sedang meningkat
Keberlanjutan pemulihan ekonomi berpengaruh positif pada perbaikan kualitas
pertumbuhan ekonomi. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti tingkat
pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kembali menurun pada 2018. Perkembangan
positif pasar ketenagakerjaan tercermin pada penurunan tingkat pengangguran terbuka
(TPT) yang disertai dengan perbaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat
kemiskinan pada 2018 melanjutkan tren penurunan dan bahkan berada pada level terendah
semenjak krisis ekonomi 1998. Indikator ketimpangan juga menunjukkan penurunan yang
dipengaruhi oleh berbagai upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan pengeluaran
pada masyarakat kelompok bawah di tengah daya beli dan pengeluaran kelompok 20%
teratas yang menurun.2012-2015 menunjukkan tren yang meningkat. Tren tersebut
memberi arti penduduk Indonesia semakin dapat mengakses sumber pendapatan,
kesehatan, pendidikan yang lebih baik dari tahun ke tahun.
Selanjutnya adalah untuk Jawa Barat.Pada periode 2014-2018, pertumbuhan
PDRB Jawa Barat cenderung menaik. Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2018 kembali
menunjukkan peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2017. Di tahun 2017
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perekonomian Jawa Barat mampu tumbuh 5,35 persen dan pada tahun 2018 meningkat
menjadi 5,64 persen. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 1.962 triliun
rupiah dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 1.419 triliun rupiah.
Pada tahun 2018, inflasi gabungan 7 kota di Provinsi Jawa Barat mencapai 3,54
persen. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2017. Hal ini mengindikasikan
bahwa kondisi perekonomian terutama harga-harga di Jawa Barat cenderung tetap stabil,
walaupun terjadi sedikit penurunan.
Posisi simpanan rupiah dan valuta asing masyarakat pada Bank Umum dan BPR di
Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 menunjukkan tren meningkat
setiap tahunnya, baik untuk jenis simpanan giro, tabungan, maupun simpanan berjangka.
Begitupun dengan keuangan daerah, indikator pariwisata dan penanaman modal yang
terus meningkat, hanya perkembangan pertanian yang cenderung menurun.
Indikator makro ekonomi Kabupaten Bandung Barat menunjukkan perkembangan
yang cukup menggembirakan; pertumbuhan ekonomi meningkat dari tahun sebelumnya
dan selalu dapat bertahan pada kisaran diatas lima persen; inflasi secara umum terjaga
pada tingkat 3,5 ± 1 persen; penganguran menurun dan berada pada capaian 1 digit;
kesempatan kerja selalu meningkat; angka kemiskinan terus menurun; gini rasio telah dua
tahun menurun; indeks pembangunan manusia terus meningkat begitu pula dengan
komponen-komponennya.

5.2

Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan pada kesimpulan-kesimpulan yang telah diungkapkan, terdapat 4

(empat) poin penting yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kinerja pembangunan
bidang ekonomi Kabupaten Bandung Barat di masa yang akan datang. Empat poin penting
tersebut adalah (1) menciptakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat yang
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pro poor dan inclusive mengingat P0, P1, dan P2 masih dapat diperbaiki lagi, (2) terus
melakukan perbaikan pada derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio
kemandirian daerah untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
dalam pembangunan ekonomi kota, (3) meningkatkan efisiensi sektor swasta melalui
perbaikan ICOR, dan (4) menurunkan indeks Gini. Indeks Gini Kabupaten Bandung Barat
saat ini berkisar di angka 0,389. Sebelumnya, indeks Gini Kabupaten Bandung Barat
pernah mencapai 0.238 pada tahun 2009.
Untuk mencapai empat poin penting tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung
Barat hanya perlu memastikan visi dan misi Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023
dapat berjalan dengan baik dan dengan kecepatan yang tinggi. Visi dan misi Kabupaten
Bandung Barat tahun 2018-2023 secara gambling dan jelas dapat menjawab 4 point
penting yang menjadi masalah peningkatan indikator makro ekonomi yang pada intinya
adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
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