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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan suatu negara, meskipun bukan satu-satunya indikator keberhasilan 

pembangunan (Todaro,2006). Pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain tenaga kerja, modal dan kemajuan teknologi. Sebuah 

teori Klasik sebelum Robert M Solow (Behind the Solow Model) mengatakan 

bahwa sebuah negara berkembang atau terbelakang hanya perlu meningkatkan 

akumulasi capital fisik (C), tenaga kerja (L), sumber daya manusia (H) dan 

efisiensi alokasi dalam penggunaannya. Hal ini, peran teknologi belum dipandang 

sebagai pemacu dalam pertumbuhan ekonomi. 

Selanjutnya, pandangan pemikiran baru dari teori Neo-Klasik setelah 

model Solow (Behind the Solow Model) mengatakan bahwa, pentingnya 

transformasi dalam proses pembangunan yang baik tidak hanya terbatas pada 

peningkatan efisiensi alokasi dan akumulasi faktor (C, L dan H) saja. Hal ini telah 

memandang bahwa pendidikan dan keterampilan adalah penting, karena 

pendidikan tidak hanya mampu meningkatkan faktor H, tetapi juga mampu 

meningkatkan wawasan faktor H untuk menerima perubahan dan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. Peran teknologi sudah mulai nampak walaupun baru 
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secara implisit melalui parameter pendidikan dari faktor sumber daya manusia 

(H). 

Model Solow tersebut mengatakan bahwa variabel teknologi ini masih 

dianggap sebagai variabel endogen. Selajutnya, setelah model Solow variabel 

teknologi sudah mulai nampak sebagai variabel eksogen yang dapat menentukan 

kualitas pertumbuhan ekonomi. Model teoritis peran human capital dan teknologi 

sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dapat 

ditelusuri mulai dari model Solow (Romer, 1996). Pemikiran Robert M Solow 

sejak 1956 telah memasukan unsur human capital dan teknologi sebagai faktor 

penentu pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pemikiran Solow ini kemudian 

dikembangkan oleh Romer dan telah membawa revolusi besar dalam teori 

pertumbuhan ekonomi yang kini sering dikenal dengan “The New Growth 

Theory”. David Romer (1996) telah membuat model stok human capital dan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Human capital, pengetahuan dan 

kreativitas yang cepat menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat. 

Ini akan memiliki implikasi yang mendalam untuk perdagangan dan 

pembangunan. 

Semakin maraknya persaingan global dalam pertumbuhan ekonomi baru, 

banyak negara yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai model utama 

pengembangan ekonomi. Modal utama yang dibutuhkan di bidang industri kreatif 

bukan modal fisik skala besar atau mesin besar, melainkan modal tenaga kerja 

yang kreatif dan tahan banting, penggabungan antara kreativitas, keahlian dan 

bakat individu. Menurut definisinya seperti dinyatakan oleh Departement of 
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Culture, Media and Sports (DCMS) Inggris, industri kreatif merupakan kegiatan-

kegiatan yang bersumber pada kreativitas, keterampilan dan talenta individu yang 

memiliki potensi untuk mewujudkan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan 

melalui pembuatan dan pengeksploitasian kekayaan intelektual (UNCTAD, 2008 

dan Gibbon, 2011). 

Pengembangan ekonomi kreatif di negara-negara seperti China, Korea, 

Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang dan Inggris telah menjadi prioritas utama. 

Hal tersebut ditandai dengan semakin besarnya dana yang digelontorkan dalam 

industri ini. Negara-negara tersebut telah mengembangkan ekonomi kreatif 

sebagai alat ketahanan nasional, seperti China mengurangi infiltrasi budaya asing 

dengan mewajibkan tayang animasi dan sinetron lokal. Kemudian, di negara 

tersebut, ekonomi kreatif juga sebagai brand maker yakni ujung tombak yang bisa 

menggerakkan sektor ekonomi lainnya. 

Ekonomi atau industri kreatif juga kini banyak dilakukan oleh negara-

negara berkembang termasuk di Indonesia. Indonesia memiliki basis sumber daya 

manusia cukup banyak bagi pengembangan ekonomi kreatif. Industri kreatif 

merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang 

masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksploitasian ide atau 

kekayaan intelektual menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan 

kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.  

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia ini merupakan suatu 

keasadaran bahawa ekonomi kreatif dengan mengandalkan keahlian bakat dan 

kreativitas sebagai dorongan untuk bangkit, bersaing dan meraih keunggulan 
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dalam ekonomi global karena Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan 

ASEAN yang di dalamnya terdapat beberapa perusahaan pada subsektor industri 

kreatif yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB). 

Industri kreatif di Indonesia sudah diakomodir dengan adanya Badan 

Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa industri kreatif adalah industri untuk 

menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan 

mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Hal ini dapat 

dicapai dengan peningkatan daya saing produk dan jasa kreatif. Menurut Badan 

Ekonomi Kreatif (2017) , terdapat 10 daerah yang termasuk sebagai kota kreatif 

yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Padang, Yogyyakarta, Malang, Bali, 

Pekalongan, Surakarta dan Banyuwangi. 

 

Gambar 1.1 Kontribusi Industri Kreatif Terhadap PDB Tahun 2015 

Sumber : Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2017 
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Berdasarkan gambar 1.1 ekonomi kreatif pada tahun 2015 didominasi oleh 

3 subsektor industri kreatif yang pertama didominasi oleh industri kuliner sebesar 

41,69%, kedua disusul oleh industri fashion sebesar 18,15% dan ketiga oleh 

industri kriya sebesar 15,70%. Tahun 2015 terdapat pula subsektor industri kreatif  

yang tumbuh secara pesat yang didominasi oleh industri desain komunikasi visual 

sebesar 10,28%, musik sebesar 7,26%, animasi vidio sebesar 6,68% dan arsitektur 

sebesar 6,62%. Hal tersebut menunjukan bahwa industri kreatif berpotensi untuk 

terus meningkatkan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDB 

Indonesia dan pemerintah pun sudah mulai meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dari adanya industri kreatif yang ada di Indonesia ini. 

Ekonomi kreatif dapat menciptakan nilai tambah yang berbasis ide yang 

lahir dari kreativitas orang dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk 

teknologi dan warisan budaya. Kreativitas berkaitan erat dengan inovasi dan 

penemuan, yaitu kreativitas merupakan faktor yang menggerakan lahirnya inovasi 

dalam penciptaan karya kreatif dengan memanfaatkan suatu penemuan yang 

sudah ada. Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan ekonomi kreatif di 

Indonesia adalah penciptaan wirausahawan kreatif, karena para wirausahawan 

inilah yang akan berperan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif. Saat ini, 

Indonesia belum masuk kedalam kelompok negara industri maju karena masih 

minimnya pelaku usaha atau pengusaha pada sektor ekonomi terutama ekonomi 

kreatif.  

Melihat perkembangan aktivitas kreatif yang semakin marak di berbagai 

wilayah disertai dengan semakin antusiasnya berbagai kota dan daerah untuk 
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menjadi kota kreatif turut mengindikasi bahwa ekonomi kreatif telah mengambil 

peran dalam aktivitas perekonomian. Setiap daerah atau wilayah pada umumnya 

memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan, namun kita harus 

mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi industri kreatif tersebut 

berkembang. 

Ada beberapa faktor menurut Lady dan Hyams (2012) yang membuat 

sebuah kota dapat dikatakan sebagai kota kreatif. Faktor-faktor tersebut meliputi 

adanya ruang-ruang kreatif di berbagai sudut kota, kalangan terdidik yang sadar 

untuk mengekspresikan ide kreativitasnya, adanya pemimpin dan kebijakan yang 

memberi ruang bagi terbukanya kemudahan mengembangkan berbagai industri 

kreatif, adanya pengaturan kewilayahan, toleransi dan aksesibilitas termasuk 

bagaimana agar para penghuni kota dapat melakukan perjalanan mudah, murah 

dan nyaman. 

Pengembangan potensi industri kreatif dalam sektor ekonomi kreatif 

kedepannya akan tetap menjadi sebuah alternatif penting dalam meningkatkan 

kontribusi di bidang ekonomi dan bisnis, meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, pembentukan citra, alat komunikasi, menumbuhkan inovasi dan 

kreativitas serta penguatan identitas suatu daerah. Pertukaran ide antara individu 

dapat terjadi dengan mengelompoknya berbagai macam industri atau komunitas 

pada lokasi yang sama, ini akan menyebabkan terjadinya pemusatan tenaga kerja 

yang mempunyai keahlian. 
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Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang mempengaruhi 

adanya industri kreatif di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk memilih topik 

penelitian mengenai “FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PERKEMBANGAN INDUSTRI KREATIF PADA  10 KOTA DI 

INDONESIA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perkembangan industri kreatif di Indonesia. 

2. Apakah terdapat perkembangan nilai tambah, kapital dan tenaga kerja industri 

kreatif pada kota – kota besar di Indonesia. 

3. Bagaimana pengaruh kapital dan tenaga kerja terhadap nilai tambah industri 

kreatif. 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

1. Untuk mengetahui perkembangan industri kreatif pada tingkat nasional. 

2. Untuk mengetahui perkembangan industri kreatif pada tingkat kota-kabupaten  

atau provinsi. 

1.4 Kagunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya : 
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1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu, diharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber 

informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang sejenis berkaitan dengan 

sektor ekonomi kreatif serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan, 

khususnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

ekonomi kreatif. 

1.4.2. Kegunaan Praktis/Empiris 

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada 

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pasundan. 

2. Sebagai acuan penelitian pada penelitian sejenis di masa yang akan datang. 

 

 


