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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Berlakang 

Pembangunan daerah merupakan implementasi (pelaksaan) serta 

bagian integral (seluruhnya) dari pembangunan nasional. Dengan kata lain, 

pembangunan nasional tidak akan lepas dari peran serta pembangunan 

daerah. Untuk itu pembangunan harus dilakukan secara terpadu, selaras, 

serasi, seimbang, terstruktur dan terarah agar pembangunan yang 

berlangsung di daerah sesuai dengan potensi yang ada disetiap daerah 

masing-masing, karena untuk mengetahui perkembangan pembangunan 

nasional, terlebih dahulu kita harus menganalisa potensi pada masing-

masing daerah sehingga dapat terlihat dengan jelas daerah mana saja yang 

mempunyai potensi dan kontribusi, baik besar maupun kecil dalam 

perkembangan pembangunan nasional tersebut. Sedangkan untuk 

mengetahui atau mengukur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap daerah, karena PDRB 

setiap daerah dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai hasil 

kegiatan dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah 

tersebut. 

Tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi dan 

mutu hasil yang berdaya saing tinggi dalam rangka mencapai ketahanan 

pangan dan peluang pasar, meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha 
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meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. menigkatkan kualitas 

masyarakat tani dan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan 

pembangunan pemerintah dan mendorong pembangunan ekonomi pedesaan 

melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing 

berkerakyatan dan berkelanjutan.  

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat 

dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari 

berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung 

menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan 

kata lain pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang 

bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produksi 

total atau Produk Domestik Regional Bruto atau Pendapatan atau Output 

Perkapita. Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kemakmuran 

suatu daerah adalah data mengenai Produksi Domestik Regional Bruto 

(PDRB) atas dasar harga yang berlaku ataupun atas dasar harga konstan 

karena merupakan ukuran dan landasan yang tepat untuk mencapai sasaran 

di dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Suatu masyarakat dipandang 

mengalami suatu pertumbuhan  dalam kemakmuran masyarakat apabila 

pendapatan perkapita menurut harga atau pendapatan terus bertambah. 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang 

memiliki peranan penting bagi Kabupaten Probolinggo. Sub Sektor 
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Pertanian sebagai salah satu bagian dari sektor Pertanian mempunyai 

peranan yang sangat penting karena subsektor pertanian berpengaruh pada 

penyediaan pangan dan bahan baku di Kabupaten Probolinggo. Kabupaten 

Probolinggo mempunyai potensi yang cukup besar di subsektor pertanian 

yaitu sebesar 31.25 % (Tahun 2013) menyumbang total PDRB (Produk 

Domestik Regional Bruto). 

Tabel 1.1 
Kontribusi Sektor Pertanian Di Kabupaten Probolinggo 2009-2013 (%) 

 
NO. Lapangan Usaha Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 
1 Pertanian 36.1 35.09 33.77 32.49 31.25 
2 Pertambangan dan Penggalian 1.27 1.27 1.22 1.18 1.15 

3 Industri Pengolahan 18.25 17.98 18.01 18.1 18.17 

4 Listrik, Gas & Air Bersih 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

5 Bangunan 1.66 1.63 1.64 1.67 1.72 

6 Perdangangan, Hotel dan Restoran 22.84 23.72 24.57 25.44 26.18 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 6.38 6.7 7.11 7.4 7.75 

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4.75 4.79 4.9 5.01 5.11 

9 Jasa-Jasa 8 8.07 8.02 7.96 7.93 

Sumber : BPS Kabupaten Probolinggo (Data Diolah) 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas diketahui bahwa kontibusi sektor 

pertanian terhadap PDRB tahun 2009 sebesar 36,10%, tahun 2010 sebesar 

35,09%, tahun 2011 sebesar 33,77%, tahun 2012 sebesar 32,49%, tahun 

2013 sebesar 31,25%. Konribusi sektor pertanian ini menempati urutan 

pertama yang memberikan sumbangsih terbesar terhadap PDRB. Tingginya 

kontribusi sektor pertanian di antara sektor yang lain memberikan sinyal 

bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis. 
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Tabel 1.2 
Kontribusi Sub Sektor Pertanian Di Kabupaten Probolinggo 2009-2013 (%) 

  

NO. Sub Sektor Tahun 
2009 2010 2011 2012* 2013** 

1 Pertanian 36.1 35.09 34.05 32.49 31.25 
1.1 Tanaman Bahan Makanan 21.56 20.71 19.78 18.86 17.95 
1.2 Tanaman Perkebunan 4.34 4.25 4.1 3.99 3.88 
1.3 Peternakan dan Hasil-Hasilnya 4.23 4.21 4.08 3.96 3.82 
1.4 Kehutanan 1.16 1.12 1.08 1.04 1.04 
1.5 Perikanan 4.81 4.8 4.72 4.63 4.56 

Sumber Data: BPS Kabupaten Probolinggo, (Data Diolah) 

   Dilihat lebih mendalam lagi di Sektor Pertanian pada Sub Sektornya 

masing-masing maka akan terlihat lebih detil kontribusi subsektor mana saja 

yang paling tinggi sumbangsihnya. Berdasarkan Tabel 1.2 diatas diketahui 

bahwa kontibusi subsektor pertanian tanaman bahan makanan terhadap 

sektor pertanian tahun 2009 sebesar 21,56%, tahun 2010 sebesar 20,71%, 

tahun 2011 sebesar 19,78%, tahun 2012 sebesar 18,86%, tahun 2013 sebesar 

17,95%. Konribusi subsektor pertanian tanaman bahan makanan ini 

menempati urutan pertama yang memberikan sumbangsih terbesar terhadap 

sektor pertanian di Kabupaten Probolinggo. Tingginya kontribusi subsektor 

pertanian tanaman bahan makanan di antara sektor yang lain memberikan 

sinyal bahwa subsektor pertanian tanaman bahan makanan merupakan 

subsektor basis. 

Pembangunan subsektor pertanian di Kabupaten Probolinggo tidak 

lepas dari kontribusi subsektor tersebut di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten 

Probolinggo. Setiap Kecamatan mempunyai potensi subsektor pertanian 

yang berbeda-beda berdasarkan tingkat potensi Kecamatan tersebut di 

Kabupaten Probolinggo. Dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa di 
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anatara subsektor pertanian kontribusi yang tinggi terletak pada subsektor 

pertanian tanaman bahan makanan.  

Akan tetapi tidak diketahui dari daerah/Kecamatan mana saja yang 

memberikan kontribusi yang tinggi dan rendahnya. Faktor apa saja yang 

mempengaruhi produksi subsektor pangan di Kabupaten Probolinggo. 

Bagaimana produksi setiap daerah/Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. 

Dan subsektor pertanian tanaman bahan makanan apa saja yang menjadi 

komoditi unggulan pada Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena 

itu kajian yang akan dibahas lebih mendalam yaitu Potensi Subsektor 

Pertanian Pangan Pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut:  

1. Sub Sektor Pertanian Pangan apa yang menjadi Sub Sektor Basis pada 

tingkat Kecamatan di Kabupaten Probolinggo? 

2. Bagaimana pola pertumbuhan suksektor pertanian pangan pada tingkat 

Kecamatan di Kabupaten Probolinggo? 

3. Seberapa besar pengaruh jumlah Petani dan Luas Lahan terhadap 

Produksi suksektor pertanian pangan di Kabupaten Probolinggo? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini dibatasi 

permasalahannya agar tidak meluas. Batasan masalah tersebut adalah: 
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1. Komoditi pertanian yang mencakup pada subsektor pertanian pangan 

yang meliputi subsektor tanaman bahan makanan pada tingkat 

Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. 

2. Penelitian ini di khususkan pada tingkat Kecamatan di Kebupaten 

Probolinggo. 

3. Menggunakan data sub sektor pertanian tanaman bahan makanan pada 

tingkat Kecamatan di Kabupaten Probolinggo tahun 2009-2013. 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan yang 

berhubugan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain: 

1. Untuk mendiskripsikan Sub Sektor Pertanian Pangan apa yang menjadi 

Sub Sektor Basis pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Probolinggo? 

2. Untuk mengetahui pola pertumbuhan suksektor pertanian pangan pada 

tingkat Kecamatan di Kabupaten Probolinggo? 

3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh jumlah Petani dan Luas 

Lahan terhadap Produksi suksektor pertanian pangan di Kabupaten 

Probolinggo? 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Dengan penelitian ini di harapkan, peneliti dapat mengetahui 

potensi subsektor tanaman bahan makanan yang ada pada tingkat 

Kecamatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2009-2013. Dengan 
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data yang sudah di olah, peneliti akan lebih pahan subsektor tanaman 

bahan makanan apa saja yang pertumbuhannya lebih cepat dan 

kontribusinya terhadapat Kabupaten Probolinggo tahun 2009-2013. 

2. Kegunaan Secara Praktis 

Bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo bisa menjadi tambahan 

informasi dan bahan kajian tentang gambaran/informasi tentang potensi 

pertumbuhan ekonomi di Kabupataen Probolinggo sehingga pemerintah 

daerah dapat lebih mengembangkan potensi daerahnya. 

a. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang tiap-tiap sektor 

ekonomi yang ada di Kabupaten Probolinggo dan mengetahui faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan subsektor tanaman 

bahan makanan  tersebut. 

b. Dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi 

pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menentukan kebijakan-

kebijakan dan strategi untuk meningkatkan APBD Kabupaten 

Probolinggo tepat dan selektif agar dapat mengurangi tingkat 

pengangguran yang dihadapi Kabupaten Probolinggo dan 

menjadikan sektor non basis menjadi sektor basis yang berpotensi 

untuk dikembangkan di masa yang akan datang. 

c. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan bahan dan informasi 

bagi peneliti selanjutnya terhadap topik yang sama dengan kajian 

yang lebih mendalam untuk lebih mengetahui sektor ekonomi 

potensial dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Problinggo. 


