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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Kondisi Geografis     

1. Kondisi Umum Daerah Istimewa Yogyakarta 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi terkecil kedua 

setelah DKI Jakarta dan terletak ditengah Pulau Jawa, dikelilingi oleh Jawa 

Tengah dan termasuk zona tengah bagian selatan dari formasi geologi Pulau 

Jawa, disebelah selatan terdapat garis pantai sepanjang 110 km berbatasan 

dengan Samudera Indonesia, disebelah utara menjulang Gunung Merapi (± 

2.968 m ), salah satu dari gunung yang paling aktif di Dunia. Luas 

keseluruhan DIY adalah 3.185,80 km2 atau kurang lebih 0,15 persen luas 

daratan Indonesia, disebelah barat mengalir Sungai Progo, yang berawal dari 

Jawa Tengah, dan Sungai Opak disebelah timur yang berawal dari Gunung 

Merapi yang bermuara dilaut selatan. Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta 

adalah Kota Yogyakarta. Kota-kota lainnya adalah Bantul, Wates, Sleman 

dan Wonosari. Secara administratif DIY dibagi dalam satu kota dan empat 

kabupaten, dimana Kota Yogyakarta membentuk kesatuan administrasi 

sendiri. Jarak ke ibukota negara Jakarta, adalah 600 km kota-kota besar yang 

paling dekat adalah Semarang di Jawa Tengah (120 km) dan Surabaya di 

Jawa Timur (320 km) (BPS DIY, 2016). 

Daerah Istimewa Yogyakarta disebelah barat dan tenggara dikelilingi 

oleh barisan pegunungan disebelah utara oleh Gunung Merapi. Pegunungan 

dibagian selatan, terutama di Kabupaten Gunung kidul mencapai ketinggian 
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sampai 700 m. Faktor cuaca menyebabkan iklim tropis sepanjang tahun 

dengan suhu rata-rata, yaitu dari 25°C sampai 32°C, dan ditempat-tempat 

yang lebih tinggi suhunya lebih dingin, kelembaban udara tergantung pada 

musim, umumnya berkisar pada 84 persen. Musim hujan dimulai pada Bulan 

Oktober dan berakhir pada Bulan Maret. Musim kemarau berlangsung dari 

Bulan April sampai Bulan September. Jumlah curah hujan dalam jangka 

waktu satu tahun mencapai 1.750 mm, intensitas tertinggi terjadi pada Bulan 

Januari sampai Maret, dimana curah hujan perbulan mencapai lebih dari 300 

mm setiap m2. Selama musim kemarau angin Muson bertiup dari timur dan 

hujan turun kurang lebih 3 mm setiap m2 (BPS DIY, 2016). 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik DIY (2016) 

Gambar 4.1. 

Peta Daerah Istimewa Yogyakarta 
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2. Letak Geografis 

Letak posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 7°.33 ́ - 

8°.12 ́ Lintang Selatan dan 110°.00 ́ - 110°.50 ́ Bujur Timur, tercatat memiliki 

luas 3.185,80 km² atau 0,17 persen dari luas Indonesia (1.890.75 km²), 

merupakan daerah terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang 

terdiri dari: 

1) Kabupaten Kulonprogo, dengan luas 586,27 km² (18,40 persen); 

2) Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91 persen); 

3) Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km² (46,63 persen); 

4) Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04 persen); 

5) Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1.02 persen). 

Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional, dari 3.185,80 

km² luas Yogyakarta, 35,93 persen merupakan jenis tanah Lithosol, 27,41 

persen Regosol, 11,94 persen Lathosol, 10,45 persen Grumusol, 10,30 persen 

Mediteran, 2,23 persen Alluvial, dan 1,74 persen adalah tanah jenis Rensina. 

Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada ketinggian 

antara 100 m - 499 m dari permukaan laut tercatat sebesar 63,18 persen, 

ketinggian kurang dari 100 m sebesar 31,56 persen, ketinggian antara 500 m - 

999 m sebesar 4,79 persen dan ketinggian diatas 1000 m sebesar 0,47 persen 

(Badan Pusat Statistik DIY, 2016). 
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3. Iklim 

Faktor cuaca menyebabkan iklim tropis sepanjang tahun dengan suhu 

rata-rata, yaitu dari 25°C sampai 32°C, dan ditempat-tempat yang lebih tinggi 

suhunya lebih dingin, kelembaban udara tergantung pada musim, umumnya 

berkisar pada 84 persen. Musim hujan dimulai pada Bulan Oktober dan 

berakhir pada Bulan Maret. Musim kemarau berlangsung dari Bulan April 

sampai Bulan September. Jumlah curah hujan dalam jangka waktu satu tahun 

mencapai 1.750 mm, intensitas tertinggi terjadi pada bulan Januari sampai 

Maret, dimana curah hujan perbulan mencapai lebih dari 300 mm setiap m2. 

Selama musim kemarau angin Muson bertiup dari timur dan hujan turun 

kurang lebih 3 mm setiap m2 (Badan Pusat statistik DIY, 2016). 

4. Kependudukan 

Berdasarkan hasil Susenas Agustus 2014 jumlah penduduk DIY tahun 

2014 tercatat 3.666.533 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 

49,47 persen dan penduduk perempuan 50,53 persen, menurut hasil proyeksi 

penduduk kota mencapai 66,74 persen dan penduduk desa mencapai 33,26 

persen. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 terhadap tahun 2010 

mencapai 0,98 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 

sebelumnya, yakni 0,82 persen, dengan luas wilayah 3.185,80 2km . 

Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.322 jiwa 

per 2km dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas DIY, 

sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 
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46,63 persen memiliki kepadatan penduduk terendah yang di huni rata-rata 

470 jiwa per 2km , menurut angka proyeksi penduduk 2010-2035, komposisi 

penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kelompok umur didominasi 

oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 20-24 tahun sebesar 8,56 persen. 

Kelompok umur 0-24 tahun tercatat 37,80 persen, kelompok umur 25-59 

tahun 49,00 persen, dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 13,20 

persen. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tinggi 

usia harapan hidup penduduk DIY yang mencapai  usia 74 tahun. 

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian 

1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di DIY 

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah 

terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan 

dengan pembangunan nasional, hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan 

otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab. Pemerintah daerah 

terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-

sumber potensi daerah, salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut 

pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang 

keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peranan pemerintah daerah dalam 

menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat 

menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat daerah. 
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Tabel 4.1  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/ Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta  

Tahun 2013-2015 (ribu rupiah) 

No Kabupaten/Kota 
Tahun 

2013 2014 2015 

1 Kulon Progo 95.991.513 158.623.927 187.802.917 

2 Bantul 224.197.863 357.411.064 312.419.914 

3 Gunung kidul 83.427.448 159.304.338 145.856.403 

4 Sleman 449.270.306 573.337.600 577.588.009 

5 Yogyakarta 383.052.140 470.634.762 449.849.108 

 

Jumlah 1.235.939.270 1.719.311.691 1.673.516.351 
Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah 2016). 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa pendapatan disetiap Kabupaten/ Kota di 

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Dari 

lima Kabupaten tersebut  yang memiliki kontibusi terbesar tahun 2015 yakni 

Kabupaten Sleman sebesar Rp577.588.009 ribu, kemudian diikuti oleh Kota 

Yogyakarta sebesar Rp449.849.108 ribu. Bila dilihat dari keseluruhan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/ Kota tersebut, maka PAD di Daerah 

Istimewa Yogyakarta setiap tahun terus meningkat hingga di tahun 2015 

jumlah penerimaan PAD di seluruh Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa 

Yogyakarta mencapai Rp16.673.516.351 ribu. 

2. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Yogyakarta disamping dikenal sebagai sebutan kota perjuangan, pusat 

kebudayaan dan pusat pendidikan juga dikenal dengan kekayaan potensi 

pesona alam dan budayanya sampai sekarang dan masih tetap merupakan 

daerah tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan Mancanegara. 

Masyarakat daerah mempunyai kepedulian yang cukup baik dalam menjaga 
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kelestarian alam dan kebudayaan sendiri, namun daerah ini tidak menutup diri 

terhadap tumbuhnya budaya kontemporer maupun budaya lainnya, hal lain 

yang menjadikan DIY mendapat sebutan sebagai daerah tujuan wisata 

terkemuka karena disamping banyak dan ragamnya pesona daya tarik wisata 

juga telah tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang pariwisata 

seperti akomodasi, restoran/rumah makan, telekomunikasi, tempat hiburan, 

toko souvenir, dsb.  

Daerah Isimewa Yogyakarta yang relatif aman dan nyaman dengan 

keramah-tamahan masyarakatnya, menjadikan daerah ini banyak diminati 

orang atau wisatawan untuk berkunjung, tidak mengherankan bahwa jika 

setiap tahunnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara 

(wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) yang datang terus 

meningkat, hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan 

masyarakat atau wisatawan dari luar daerah (Wisman maupun Wisnus) 

terhadap situasi dan kondisi daerah, oleh karena itu masyarakat daerah 

semakin dituntut untuk sadar wisata dan menerapkan sapta pesona, menjaga 

dan meningkatkan kepedulian kelestarian lingkungan. 
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Tabel 4.2 

Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY  

Tahun 2010-2015 (juta jiwa) 

Tahun 

Wisatawan 

Mancanegara 

Wisatawan 

Nusantara Jumlah  

2010 415.204 7.855.784 8.270.988 

2011 461.162 8.839.624 9.300.786 

2012 499.515 10.880.125 11.379.640 

2013 647.984 12.194.311 12.842.295 

2014 572.617 16.201.618 16.774.235 

2015 740.409 18.281.909 19.022.318 
Sumber : Dinas Pariwisata DIY, (data diolah2016). 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa jumlah kunjungan wisatawan disetiap 

tahunnya terus mengalami peningkatan, kunjungan wisatawan mancanegara 

pada tahun 2010 sebesar 415.204 orang sampai tahun 2013 selalu mengalami 

peningkatan sebesar 647.984 orang, akan tetapi penurunan terjadi pada tahun 

2014 sebesar 572.617 orang, kemudian pada tahun 2015 meningkat sebesar 

740.409 orang sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada setiap 

tahunya mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebesar 7.855.784 orang 

meningkat menjadi 18.281.909 orang pada tahun 2015. 

3. Perkembangan Jumlah Penduduk 

Penduduk merupakan titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, 

serta modal dasar, kekuatan, sasaran, pelaku, dan sekaligus tujuan 

pembangunan (Inpres No. 14 Tahun 1999). Jumlah penduduk yang besar dan 

berkualitas dapat menjadi modal dasar, kekuatan dan pelaku pembangunan, 

namun sebaliknya kuantitas penduduk yang besar dengan kualitas rendah 

dapat menjadi penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk, 
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kuantitas penduduk perlu dikendalikan, kualitas penduduk perlu 

dikembangkan dan mobilitas penduduk perlu diarahkan, dengan demikian 

penduduk akan menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi 

pembangunan dan ketahanan nasional guna terlaksananya pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 

sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 

3.467,4 juta jiwa, selanjutnya pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 

3.509,9 jiwa, pada tahun 2012 jumlahnya sebesar 3.552,4 juta jiwa, pada 

tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 3.594,8 juta jiwa, pada tahun 2014 

mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 3.637,1 juta jiwa kemudian 

terakhir pada tahun 2015 mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 

3.691,1 juta jiwa yang bisa dilihat di tabel 4.3 dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di DIY 

Tahun 2010-2015 (juta jiwa) 

No Tahun laki-laki Perempuan 

Jumlah L+P 

(juta jiwa) 

1 2010 1 710,9 1 756,5 3 467,4 

2 2011 1 732.6 1 777,3 3 509,9 

3 2012 1 754.2 1 798,1 3 552,4 

4 2013 1 775,8 1 818,9 3 594,8 

5 2014 1 839,7 1 839,7 3 637,1 

6 2015 1 824,7 1 866,4 3 691,1 
   Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah 2016). 
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4. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto 

Salah satu indikator dalam kemajuan pembangunan adalah 

pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang dihasilkan pada satu tahun tertentu 

dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. PDRB adalah keseluruhan nilai 

barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk 

domestik regional bruto atau pendapatan daerah, jadi perekonomian dikatakan 

tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output. Salah satu 

indikator yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun 

waktu tertentu (satu tahun) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Produk Domestik Regional Bruto di lima Kabupaten/ Kota di Daerah 

Istimewa Yogyakarta meningkat disetiap tahunnya mengalami peningkatan 

meskipun tidak terlalu besar, dari lima kabupaten laju pertumbuhan terbesar 

berada di Kabupaten Sleman dengan laju pertumbuhan tahun 2013 sebesar 

17,04 persen kemudian pada tahun 2015 mencapai 17,15 persen, kemudian di 

susul oleh Kota Yogyakarta dengan laju pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 

16,92 persen yang bisa dilihat di tabel 4.4 dibawah ini : 
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Tabel 4.4 

Laju Pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar 

Harga Konstan  

Tahun 2013-2015 (persen) 

No Kabupaten/Kota 
Tahun 

2013 2014 2015 

1 Kulonprogo 15,56 15,60 15,65 

2 Bantul 16,46 16,51 16,56 

3 Gunungkidul 16,13 16,18 16,22 

4 Sleman 17,04 17,10 17,15 

5 Yogyakrta 16,82 16,87 16,92 
  Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah 2016). 

Berdasarkan tabel 4.4 bila dilihat dari keseluruhan perkembangan 

PDRB di Kabupaten/ Kota tersebut, maka PDRB Daerah Istimewa 

Yogyakarta setiap tahun terus meningkat hingga tahun 2015. Perkembangan 

laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan perkembangan Produk 

Domestik Regioanl Bruto daerah tersebut, dan nantinya akan berdampak pada 

peningkatan PDRB Perkapita. Angka PDRB Perkapita dapat digunakan 

sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan 

penduduk DIY walaupun angka tersebut belum menggambarkan pasti 

penerimaan penduduk secara nyata dan merata. 


