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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan 

ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan struktur ekonomi 

yang di tandai dengan adanya industri yang maju dan di dukung oleh sektor 

pertanian yang kuat. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan usaha-usaha 

yang di lakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang biasanya di 

ukur dengan ukuran peningkatan pendapatan perkapita, selain untuk 

meningkatkan pendapatan perkapita pembangunan ekonomi juga ditujukan 

untuk peningkatan produktifitas. 

Dalam jangka panjang suatu pembangunan ekonomi akan 

menghasilkan perubahan struktur ekonomi dari tradisional menuju modern, di 

mana sektor primer yang merupakan sektor yang sangat tergantung pada alam 

akan tergeser oleh sektor-sektor non primer seperti industri dan jasa yang 

menjadi sektor unggulan (Zulham, 2011). 

Menurut Todaro dalam Yuniwati (2013) terdapat 3 nilai pokok, yaitu 

berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

(basic needs), meningkatkan harga diri (self-esteem) sebagai manusia dan 

meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) 

yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.  
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Namun dalam pembangunan tidak selalu mencapai pemerataan. 

Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain 

mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami 

kemajuan yang tidak sama disebabkan oleh karena kurangnya sumber-sumber 

yang di miliki, adanya kecenderungan peranan modal memilih daerah perkotaan 

atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana hubungan, jaringan 

listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang 

terampil. 

Pada orde baru pembangunan yang dilakukan oleh Negara kita 

berorientasi pada pendekatan top down atau sentralistik, sehingga daerah-

daerah di Indonesia tidak bisa berkembang secara merata. Hasil potensi daerah 

yang ada selalu lari menuju pusat, sehingga di daerah tidak dapat menikmati 

pencapaian pembangunan yang semestinya. Oleh sebab itu pada akhir tahun 

1990an terjadi pergantian pemerintahan di Indonesia dari orde baru berganti 

dengan reformasi. 

Pergantian tersebut menuntut adanya pelaksanaan otonomi  daerah 

dimana daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

secara proposional. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan ketimpangan 

antar daerah diharapkan tidak terlalu jauh. Setiap daerah bisa mengembangkan 

potensi daerahnya sesuai dengan rencana pembangunan nasional sehingga akan 

tercipta pembangunan daerah yang bisa mendorong pembangunan nasional. 

Untuk melancarkan program pembangunan ekonomi daerah diperlukan suatu 
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strategi pembangunan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan eonomi daerah (Todaro, 2004). 

Salah satu tolak ukur pembangunan ekonomi daerah adalah 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus makin kecilnya distribusi 

pendapatan. Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor utama yang 

menentukan pertumbuhan ekonomi adalah adanya permintaan barang dan jasa 

dari luar daerah tersebut, sehingga sumber daya lokal dapat menghasilkan 

kekayaan daerah sekaligus dapat menciptakan peluang kerja di daerah. 

Sumber daya lokal yang merupakan potensi ekonomi yang harus dapat 

dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi daerah. Perkembangan atau pertumbuhan dari masing-

masing sektor perekonomian ditentukan oleh berbagai sebab seperti 

ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. 

Kabupaten Lamongan yang berada pada satuan wilayah pembangunan 

I provinsi jawa timur menjadi salah satu daerah yang berkembang cukup baik 

ketika terjadi pergantian sistem dari sentralisasi ke desentralisasi atau seperti 

pada pembahasan sebelumnya yang disebut dengan era otonomi daerah. 

Berbagai pencapaian telah dicapai oleh kabupaten Lamongan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah terutama dibidang ekonomi. 

Pembangunan ekonomi kabupaten Lamongan mulai terlihat dengan 

adanya beberapa pengembangan potensi daerah. Hal itu terlihat dari mulai 

meningkatnya pembangunan sektor seperti sektor wisata sampai dengan 
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pengembangan sektor perdagangan. Pemberdayaan sektor usaha kecil dan 

menengah (UKM) juga terus diupayakan oleh pemerintah daerah kabupaten 

Lamongan. Pembangunan ini tentunya dimaksud untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. 

Gambar 1.1 
PDRB Kabupaten Lamongan (2007-2011) 

 
Sumber:BPS kabupaten lamongan 2011 
 

Dari gambar 1.1 dapat di lihat dengan adanya pembangunan ekonomi 

yang cukup baik tersebut tersebut membuat PDRB kabupaten lamongan 

cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2007-2011. Namun 

biasanya dengan kondisi perekonomian yang cukup baik tersebut tidak 

membuat pembangunan ekonomi tiap kecamatan lebih merata. Hal tersebut 

sesuai deangan hipotesis Kuznets bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

akan dibarengi dengan ketimpangan wilayah di dalamnya, tetapi dengan 

berjalannya waktu maka ketimpangan yang ada akan berkurang dengan 

sendirinya dikarenakan pemerataan terhadap seluruh wilayah tersebut. Indikasi 

adanya potensi ketimpangan wilayah antar kecamatan di kabupaten lamongan 

5.76 6.22 6.31 6.89 7.02

2007 2008 2009 2010 2011

pertumbuhan pdrb
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dapat dilihat pada PDRB atas harga konstan perkecamatan di kabupaten 

Lamongan di bawah ini 

Tabel 1.1 
PDRB Perkapita Kecamatan Tertinggi di Kabupaten Lamongan  

(Juta Rupiah) 

Sumber:BPS kabupaten Lamongan 

 

Dalam table 1.1 bisa diketahui bahwa ada beberapa kecamatan yang 

memiliki PDRB perkapita cukup tinggi diantaranya Brondong, Lamongan, 

Paciran, dan Babat, sedangkan daerah lainnya masih di bawah PDRB perkapita 

empat kecamatan tersebut, hal tersebut membuktikan kalau kemungkinan 

terjadi ketimpangan antar wilayah di kabupaten lamongan sangat besar. 

 Kabupaten Lamongan memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

sangat bagus dari kurun waktu tahun 2007-2011, hal itu menggambarkan bahwa 

sektor-sektor perekonomian di wilayah kabupaten Lamongan memberikan 

kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lamongan, 

tetapi jika dilihat dari data PDRB kabupaten Lamongan setiap kecamatan 

Kecamatan 2007 2008 2009 2010 2011 

Brondong 1.084.667,60 1.127.888,96 1.170.382,07 1.235.204,89 1.350.894,19 

Lamongan 406.144,97 439.181,03 478.412,42 522.728,38 572.319,63 

Paciran 349.066,62 384.345,62 419.175,71 453.149,09 518.774,22 

Babat 288.572,95 312.321,06 341.502,00 370.751,41 406.092,80 
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memberikan kontibusi yang sangat berfariasi terhadap pertumbuhan 

perekonomian kabupaten Lamongan. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas bisa diketahui bahwa ada indikasi 

ketimpangan daerah atau kecamatan sehingga perlu dikembangkan penelitian 

mengenai ketimpangan pembangunan di kabupaten Lamongan, untuk itu 

rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa tinggi tingkat ketimpangan pembangunan antar kecamatan 

di wilayah kabupaten Lamongan? 

2. Sektor apa yang menjadi sektor unggulan di setiap kecamatan di 

wilayah kabupaten Lamongan? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini agar tidak 

meluas maka peneliti memberikan batasan sebagai berikut. 

1. Penelitian ini di lakukan di kabupaten Lamongan pada periode tahun 

2007-2011 

2. Penelitian ini membahas tentang ketimpangan antar kecamatan dan 

sektor unggulan antar kecamatan di wilayah kabupaten Lamongan 

yang berjumlah 27 kecamatan. 
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D. Tujuan dan Manfaat 

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka bisa 

dikatakan bahwa tujuan akhir dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembangunan antar 

kecamatan di Kabupaten Lamongan. 

2. Untuk mengetahui sektor unggulan perkecamatan yang ada di wilayah 

kabupaten Lamongan. 

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna di kemudian hari. Adapun 

manfaatnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini bisa di gunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam perencanaan pembangunan wilayah kedepannya. 

2. Bagi para akademisi, Penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan 

penelitan tentang ketimpangan dan sektor unggulan kedepannya. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini di gunakan untuk menambah wawasan 

tentang ketimpangan dan sektor basis kecamatanyang ada di 

kabupaten Lamongan. 


