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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang berkembang, memiliki jumlah 

penduduk yang besar, dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tentunya 

untuk memajukan perekonomian Indonesia diperlukan suatu pembangunan. 

Pembangunan adalah suatu proses yang beruntun dengan memiliki tujuan 

akhir agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi dari 

pembangunan harus diperhatikan baik dibidang produksi maupun infrastruktur 

utnuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas dari sumber 

daya manusia (SDM). Dengan tujuan dan strategi pembangunan tesebut, maka 

pelaksanaan agar diarahkan di bidang-bidang yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.  

Tolak ukur dari kebehasilan dari pembangunan suatu wilayah dengan 

mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi 

ialah proses suatu perekonomian berkembang dari waktu ke waktu. Pembangunan 

selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif, oleh sebab itu sangat 

diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan. Paradigma mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan 

pembangunan dikatakan berhasil bila pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah 

relatif tinggi. Pembangunan nasional yang diarahkan pada pembangunan 

daerah, berdasarkan UU 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah untuk memacu 

pemerataan pembangunan dan menambah kesejahteraan rakyat. Dimana perlu 
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pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Sehingga upaya 

pemerataan pembangunan diseluruh tanah air mulai dari daerah maju, 

berkembang dan terpencil perlu untuk ditingkatkan demi tercapainya 

pengembangan wilayah secara nasional.  

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 

utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan 

peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan 

pendapatan perkapita suatu daerah dalam jangka panjang dan merupakan salah 

satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan 

dan kesejahteraan suatu perekonomian daerah. 

Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan 

kontribusinya terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), maka pembangunan sektor unggulan dapat dijadikan sebagai 

penggerak pembangunan ekonomi. Secara umum tujuan pembangunan bidang 

ekonomi khususnya sektor unggulan adalah untuk mempercepat laju 

pertumbuhan ekonomi dengan demikian dapat tercipta stabilitas ekonomi yang 

sehat dan dinamis, dan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati 

oleh masyarakat daerah tersebut. 

Otonomi daerah direalisasikan dengan ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, 

pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan 
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kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing. Latar belakang 

demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, 

serta kapasitas sumber daya yang berbeda, memiliki konsekuensi adanya 

keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan 

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian 

suatu daerah. 

Di tingkat regional, pengembangan wilayah yang ditinjau dari aspek 

ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam menggerakkan ekonomi 

nasional. Sebagai contoh, Propinsi Jawa Timur yang secara terus-menerus 

memetakan potensi ekonomi dalam memajukan pengembangan wilayah, 

mengingat potensi ekonomi regional yang ada di Propinsi Jawa Timur sangat 

besar. Potensi ekonomi yang paling utama adalah sektor pertanian, industri 

pengolahan, dan perdagangan. 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 

Surabaya dan memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Jawa Timur. Kota 

Malang dapat dikatakan memiliki PDRB yang baik, karena selama kurun 

waktu lima tahun terakhir pertumbuhan PDRB terus mengalami peningkatan. 

Untuk itu, pengembangan suatu wilayah harus melihat dengan jelas struktur 

ekonomi guna menjadi prioritas Pemerintah Kota Malang, untuk 

memanfaatkan dan meningkatkan sektor unggulan. Selama ini banyak sektor 

atau potensi wilayah di Kota Malang belum digunakan dan diekplorasi secara 

maksimal. Dengan berbagai dukungan dari semua elemen masyarakat dan 
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Pemerintah daerah, diharapkan pembangunan wilayah Kota Malang dapat 

menjadi lebih baik. 

Dalam rangka pengembangan potensi wilayah yaitu dengan melakukan 

identifikasi terhadap potensi sektor kegiatan ekonomi yang dimiliki 

danidentifikasi kinerja ekonomi wilayahnya dengan menganalisis 

pertumbuhanekonomi wilayah dan mengukur sektor ekonomi mana saja yang 

menjadi sektorbasis di daerah tersebut. Dalam analisis ini menggunakan analisis 

Location Quotient (LQ), analisis Shift Share, analisis Gravitasi dan analisis 

SWOT. 

Oleh karena itu, guna mewujudkan kemajuan pembangunan di Kota 

Malang maka diperlukan “Analisis Struktur Perekonomian, Sektor Unggulan 

Dan Pengembangan Wilayah Di Kota Malang Tahun 2008-2012” untuk 

mengetahui struktur perekonomian, sektor unggulan dan pengembangan wilayah 

di kota Malang agar dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk dapat di ambil 

oleh pemerintah Kota Malang dalam pembangunan.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka di dapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah struktur perekonomian di kota Malang secara sektoral? 

2. Sektor apakah yang menjadi sektor unggulan kota Malang? 

3. Bagamaimanakah strategi yang tepat guna kemajuan pengembangan wilayah  

di kota Malang? 
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C. Batasan Masalah  

Agar pembahasan masalah tidak meluas sehingga perlu diberi batasan 

masalah. Penelitian ini hanya membahas pada struktur perkonomian, sektor 

unggulan dan pengembangan wilayah kota Malang pada tahun 2008-2012 

menggunakan data PDRB kota Malang.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui struktur perekonomian kota Malang secara sektoral. 

b. Mengidentifikasi sektor yang menjadi sektor unggulan Kota Malang. 

c. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang tepat untuk kemajuan 

pengembangan wilayah kota Malang. 

2. Manfaat penelitian   

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Pemerintah daerah khususnya kota Malang sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan dalam merencanakan program pembangunan dan 

merumuskan, menentukan, dan memprioritaskan serta memutuskan arah 

kebijakan pembangunan. 

b. Peneliti dan insan akademisi maupun masyarakat secara umum yang akan 

melakukan penelitian sejenis sebagai referensi untuk pengembangan 

pembangunan di berbagai wilayah khususnya kota Malang. 

 


