
 1

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A.LATAR BELAKANGMASALAH 
Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek indikasi dari pembangunan 

ekonomi dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satu indikasi yang 

digerakkan oleh para ahli ekonomi guna melihat adanya gejala pertumbuhan 

ekonomi dalam suatu bangsa atau penduduk suatu daerah adalah Produk 

Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto. Melalui proses 

pertumbuhan ekonomi akan tercermin kegiatan ekonomi yang dilaksanakan 

dan dicapai oleh suatu bangsa atau penduduk suatu daerah dalam periode 

tertentu. 

 Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang 

melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental 

yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan 

atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan 

pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2006). 

Dalam pengertian secara tradisional, pembangunan semata-mata 

dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Tinggi rendahnya pembangunan 

disuatu negara hanya diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Produk Nasional 

Bruto (PNB), baik secara keseluruhan maupun per kapita, yang dipercaya dapat 

menetes dengan sendirinya (trickle down effect) sehingga menimbulkan 

munculnya lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi lainnya dan pada 

akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi 
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tercapainya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih 

merata (Todaro, 2006). 

Sedangkan menurut Sadono Sukirno (1985) pembangunan ekonomi 

didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita 

penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sehingga baik 

pertumbuhan maupun pendapatan per kapita merupakan dua unsur yang paling 

diutamakan tanpa memperhatikan aspek lain seperti diskriminasi, 

pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang sering 

diabaikan. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana 

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang 

ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak 

swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan 

ekonomi di Daerah bersangkutan (Soeparmoko, 2001). Keberhasilan 

pembangunan ekonomi Daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan 

pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi 

jumlah, produktivitas dan efisien. Dalam penentuan kebijakan, haruslah 

memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. 

Perbedaan kondisi internal dan eksternal hanyalah pada jangkauan wilayah, 

dimana kondisi internal meliputi wilayah daerah/regional, sedangkan kondisi  

eksternal meliputi wilayah nasional.  
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Menurut Todaro (2006) di Negara sedang berkembang perhatian utama 

terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan 

ekonomi mensyaratkan Produk Nasional Bruto (PNB) yang lebih tinggi dan 

juga pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan suatu pilihan yang harus 

diambil. Namun yang menjadi masalah adalah bukan hanya kondisi bagaimana 

caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan 

berhak menikmati hasilnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak 

semata-semata diukur berdasarkan peningkatan PNB secara keseluruhan, tetapi 

harus memperhatikan distribusi pendapatan telah menyebar ke segenap 

penduduk atau lapisan masyarakat, serta siapa yang telah menikmati hasil-

hasilnya. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan 

pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Isu kesenjangan 

ekonomi telah banyak menjadi bahan penelitian para ahli ekonomi. 

Menurut Mudrajad Kuncoro (2006) ketimpangan ekonomi dapat dilihat 

dari tiga dimensi, yaitu: berdasarkan tingkat kemodernan, regional, dan etnis. 

Pertama, kesenjangan dari tingkat kemodernan, yaitu kesenjangan antara sektor 

modern dan sektor tradisional. Kedua, kesenjangan regional adalah 

kesenjangan antara Katimin (Kawasan Timur Indonesia) dan Kabarin 

(Kawasan Barat Indonesia). Ketiga, kesenjangan menurut etnis yaitu antara 

pribumi dan non pribumi. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya 
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yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu 

lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

dalam daerah tersebut (Lincolin Arsyad, 1999; Blakely E. J, 1989). 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka 

panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur 

dinamis. Para teoretikus ilmu ekonomi pembangunan masa kini masih terus 

menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para 

teoretikus menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur 

dengan  pertambahan (Produk  Domestik  Bruto)  PDB  dan  PDRB  saja,  akan 

tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti kenikmatan, kepuasan 

dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyakat 

luas (Lincolin Arsyad, 1999).  

Dimana Sektor pertanian merupakan salah satu yang sangat dominan 

terhadap perekonomian Kabupaten Malang. Kontribusi pertanian 

perekonomian Kabupaten Malang sebesar 28,59%. Sedangkan sektor 

perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,68%; industri pengolahan 18,86%; 

jasa-jasa 12,91% serta 5 sektor lainnya sebesar 12,96%. Karena itu, salah satu 

fokus pembangunan di Kabupaten Malang adalah peningkatan pertumbuhan 

sektor pertanian, menjaga stabilitas ketahanan pangan serta peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan petani/nelayan. 

Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang di sektor pertanian, 

masih kata Rendra Kresna, adalah dengan penguatan agribisnis melalui urusan 

pertanian dalam arti luas. Beberapa komoditas yang sangat berpengaruh 
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terhadap perekonomian masyarakat yang terus didorong pertumbuhannya 

antara lain, tanaman pangan (seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan sayur-

sayuran), kemudian komoditas perkebunan seperti tebu, kelapa dan kopi. 

Selain itu komoditas peternakan, seperti sapi, kambing, ayam dan susu juga 

merupakan kebutuhan pokok yang handal terhadap pengaruh resesi ekonomi 

global. 

Bertitik tolak dari subtansi latar belakang diatas, maka secara spesifik 

akan dibahas dan ditinjau secara empiris mengenai kondisi pertumbuhan dan 

ketimpangan pembangunan ekonomi tersebut melalui penelitian ini dengan 

judul “Analisis Pertumbuhan Dan Komoditas Andalan Sub-Sektor 

Pertanian Di Kabupaten Malang Tahun 2009-2012”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah penelitian merupakan pernyataan yang lengkap dan 

terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan 

identifikasi dan kajian masalah. Terkait dengan hal ini, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut: Dengan memperhatikan 

latar belakang diatas tentang pentingnya pertumbuhan dan komoditas andalan 

sub-sektor pertanian di Kabupaten Malang, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam Penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar pertumbuhan sub-sektor pertanian pada Kabupaten Malang? 

2. Seberapa besar peran kontribusi komoditas tanaman panganpada masing-

masing Kecamatan di Kabupaten Malang terhadap sub-sektor tanaman 

pangan? 
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3. Bagaimana penentuan prioritas sektor basis untuk pengembangan 

pembangunan komoditas sub-sektor tanaman pangan pada masing-masing 

Kecamatan di Kabupaten Malang? 

C. BATASAN MASALAH 

Penelitian ini terdapat benchmark (tolak ukur) yang menjadi indikator 

tujuan dalam penelitian. Berdasarkan perumusan masalah penelitian ini, maka 

ruang lingkup pembahasan difokuskan pada orientasi dalam pertumbuhan sub-

sektor pertanian dan penentuan prioritas sektor basis untuk pengembangan 

pembangunan komoditas sub-sektor tanaman pangan. 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 
1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengimplikasikan tentang sasaran yang ingin 

dicapai dengan dilakukannya orientasi penelitian terhadap suatu masalah 

yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Tujuan dalam penelitian 

mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Bertolak dari rumusan 

masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi besarnya pertumbuhan sub-sektor pertanian pada 

Kabupaten Malang. 

2. Menganalisa besarnya peran kontribusi komoditas tanaman pangan pada 

masing-masing Kecamatan di Kabupaten Malang terhadap sub-sektor 

tanaman pangan. 
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3. Menentukan prioritassektor basis untuk pengembangan 

pembangunankomoditas sub-sektor tanaman pangan pada masing-masing 

Kecamatan di Kabupaten Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan (manfaat) penelitian 

yang berguna bagi lembaga pendidikan, bagi perusahaan yang dijadikan 

objek penelitian dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun 

kegunaan (manfaat) penelitian ini adalah: 

a. Bagi Pemerintah Kabupaten 

1. Sebagai kontribusi pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan reftifikasi perencanaan pembangunan 

perekonomian dan dalam hal penentuan formulasi kebijakan alternatif 

dalam mengembangkan sasaran pembangunan, serta meningkatkan 

koordinasi urgensi perencanaan pembangunan sektor pertanian dalam 

mewujudkan prinsip good governance birokrasi secara inklusif. 

2. Memberikan manfaat informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 

dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Instansi terkait dalam strategi 

penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan perekonomian 

Daerah khusunya pada sektor pertanian untuk mengembangkan 

komoditas pangan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya, sehingga 

dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai kontribusi acuan dan bahan 

referensi untuk pengembangan penelitian berikutnya. 


