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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang     

Hakekatnya pertumbuhan ekonomi mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

merupakan salah satu usaha daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat di 

daerah tersebut. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut 

maka di butuhkan pemerataan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi 

yang terus meningkat, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

perkembangan teknologi dan serta iklim perekonomian dunia.  

 Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat 

meningkat. Dimana kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu 

pencerminan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seharusnya dapat pula menghapus atau 

mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan tingkat 

pengangguran (Prasetyo, 2013). 

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro, hal 

ini beberapa alasan, pertama penduduk selalu bertambah, bertambahnya jumlah 

penduduk dari waktu ke waktu mempunyai  berpengaruh besar terhadap jumlah 
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tenaga kerja. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyediakan 

lapangan kerba bagi tenaga kerja. Kedua sifat manusia adalah tidak terbatas, 

sehingga ketika sifat itu masih melekat pada manusia berarti perekonomian harus 

tetap memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan. Ketiga, salah 

satu indikator kesejahteraan adalah pemerataan distribusi pendapatan, distribusi 

pendapatan sendiri akan mudah dilakukan jika pertumbuhan ekonomi disuatu 

daerah tumbuh tinggi. 

Tingginya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat menggambarkan 

timbulnya suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

kapasitas produksi output, peningkatan konsumsi dan kenaikan pendapatan 

masyarakat. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan mengunakan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang ditandai 

dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) diperlukan guna 

mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan 

industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis 

sektoral yang seimbang. pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk 

menggerakkan dan memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan 

pendapatan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. 

Pembangunan yang dilakukan daerah adalah salah satu usaha dalam 

meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilakukan oleh 

wilayah, selain bertujuan untuk menigkatkan pendapatan perkapita juga 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Setiap daerah di Indonesia 
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cenderung memiliki potensi dan karakteristik  sumber daya yang berbeda – beda 

baik berupa sumber daya fisik maupun non fisik. Perbedaan ini mengakibatkan 

terjadinya ketimpangan antar daerah maupun antar sektor yang berdampak pada 

tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah. Oleh karena itu, penggalian 

potensi sember daya yang dimiliki setiap daerah perlu dilakukan, sehingga 

potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam proses 

pembangunan ekonomi daerah.  

Pembangunan yang terjadi di suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan 

ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Pada umumnya pertumbuhan ekonomi 

di suatu daerah biasa dilihat dengan menggunakan besarnya Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang di hasilkan suatu daerah. Dalam hal ini 

dikarenakan PDRB merupakan ukuran yang menunjukkan nilai tambah atas 

barang dan jasa dalam masyarakat. Biasanya, daerah yang memiliki sumber 

input produksi yang melimpah seperti, tenaga kerja, modal, dan sumber daya 

alam, dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi. Besarnya nilai tambah yang 

terlihat pada PDRB  merupakan pendapatan yang di terima oleh semua penduduk 

di suatu daerah.   Berikut ini adalah data  PDRB ADHK sektoral Kabupaten 

Tulungagung tahun 2013 yang menggambarkan besarnya angka tiap sektor 

dalam PDRB Kabupaten Tulungagung. 
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Grafik 1.1 

Produk Domestik Regional Bruto sektoral 

Kabupaten Tulungagung tahun 2013 (juta rupiah) 

Sektor 2013 

Pertanian 1,598,744.25 

Pertambangan dan Penggalian 164,689.29 

Industri Pengolahan 1,682,853.72 

Listrik, Gas dan Air Bersih 121,331.32 

Bangunan/ Kontruksi 162,720.28 

Perdagangan, Hotel dan Restoran 3,256,289.84 

Pengangkutan dan Komunikasi 522,024.00 

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 1,021,561.55 

Jasa-Jasa 1,004,200.96 

JUMLAH PDRB 9,534,415.21 
Sumber: diolah BPS Tulungagung 

Dari data diatas dapat diketahui besarnya PDRB ADHK kabupaten 

tulungagung secara sektoral. Sektor penyumbang PDRB terbesar adalah sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sedangkan sektor penyumbang PDRB terkecil 

adalah sektor  Listrik, Gas dan Air Bersih. Tinggi rendahnya PDRB suatu daerah 

pada dasarnya di tentukan oleh potensi sumber daya , dan sarana prasarana yang  

dimiliki oleh daerah.  Hal ini mengakibatkan setiap daerah menghasilkan nilai 

tambah yang berbeda satu dengan yang lain. Dibahwah ini akan disajikan data 

PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2001-2013 dalam bentuk grafik sebagai 

berikut: 
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Sumber: data olah (2015) 

Gambar  1.1 

Produk Regional Domestik Bruto Kabupaten Tulungagung 

Atas harga konstan tahun 2000 – 2008 

 

        Berdasarkan permasalahan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan adalah 

salah satunya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. peneliti 

mengambil inisiatif untuk meneliti pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten 

Tulungagung guna mengetahui pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten 

Tulungagung serta meneliti tentang potensi sektor yang ada di Kabupaten 

Tulungagung. Berdasarkan latar belakang di atas maka akan di bahas secara 

khusus melalui penelitian dengan judul “ Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan 

Sektor Unggulan Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 – 2013”. 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4.645 4.695 4.729 5.029 5.127
5.477 5.747 5.858 6.007

6.479 6.734 6.989
6.635

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi
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B. Rumusan Masalah 

        Dengan melihat latar belakang di atas tentang pentingnya pertumbuhan 

ekonomi dan tingkat ketimpangan di Kabupaten Tulungagung maka yang 

menjadi pokok dalam penelitian kali ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung 

dari tahun 2009 sampai dengan 2013? 

2. Seberapa besar kontribusi sektor – sektor ekonomi terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung tahun 

2009 sampai dengan 2013? 

3. Apa saja sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung tahun 2009 

sampai dengan 2013? 

C. Batasan Masalah 

        Untuk memfokuskan penelitian yang akan dibahas maka peneliti memberi 

batasan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini di titik beratkan pada 

pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor dan sektor unggulan di Kabupaten 

Tulungagung periode tahun 2009 – 2013. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Tulungagung dari tahun 2009 sampai dengan 2013. 
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2. Untuk mengetahui kontribusi sektor terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung tahun 2009 sampai dengan 2013. 

3. Untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung dari tahun 

2009 sampai dengan 2013. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam 

melakukan perbaikan dan kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah guna 

meningkatkan dan memaksimalkan potensi sektoral ekonomi di setiap wilayah. 

Selain itu, juga dapat menjadi sumber informasi bagi instansi terkait atau 

kabupaten Tulungagung dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan 

pembangunan perekonomian daerah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat di jadikan acuan dan bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya pada masa yang akan datang. Sehingga 

peneliti yang akan datang dapat lebih menyempurnakan dan lebih 

mengembangkan pokok penelitian. 


