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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh 

keunggulan komperatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi 

ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu pemanfaatan 

dan pengembangan seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang 

harus digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi 

daerah secara berkelanjutan. Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi 

dalam sebuah buku yang berjudul “An Inquiry Into the Nature and Causes of 

the Wealth of Nations”tahun 1776, ada empat faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yaitu: 

a. jumlah penduduk 

b. jumlah stok barang-barang modal 

c. luas tanah dan kekayaan alam 

d. tingkat teknologi yang digunakan 

Pertumbuhan ekonomi sebagai “kenaikan jangka panjang dalam 

kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-

barang ekonomi kepada penduduknya”. Kemampuan ini tumbuh sesuai 

dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis 

yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen:  

 pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari 

meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang 
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 kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan 

ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam 

penyediaan aneka macam barang kepada penduduk 

 ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan 

adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga 

inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat 

dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000). 

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output 

perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori 

mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. 

Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan 

output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah 

pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila 

selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita 

menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992). 

Kesejahteraan masyarakat merupakan komponen yang sangat 

penting dalam kemajuan suatu negara. Seiring dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat maka peningkatan taraf hidup harus selalu di 

upayakan. Seperti halnya tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai 

yaitu meningkatkan taraf hidup didaerah melalui pembangunan yang serasi, 

terpadu antar sektor dengan perencanaan efisien dan efektif menuju 

tercapainya kemandirian daerah. 

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang searah dengan 

pembangunan nasional, dilakukan dengan cara meningkatkan sektor 
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pertanian, karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah 

agraris. Dengan meningkatkan sektor pertanian secara signifikan, 

diharapkan dapat mengendalikan kebutuhan pangan nasional yang dirasa 

dewasa ini menurun akibat faktor-faktor yang hingga saat ini belum bisa 

ditangani dengan baik. 

Meskipun telah diketahui bahwa subsektor pertanian di kabupaten 

Pasuruan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap sektor pertanian yang 

dapat berperan penting dalam meningkatnya nilai PDRB kabupaten 

Pasuruan, namun belum diketahui subsektor pertanian serta komoditas 

subsektor pertanian yang merupakan unggulan dan bukan unggulan, oleh 

karena itu diperlukan adanya upaya penggalian informasi tersebut. Dengan 

penggalian informasi pada subsektor pertanian ditinjau dari komoditas-

komoditas yang dihasilkan maka akan diketahui komoditas-komoditas 

pertanian unggulan dari suatu daerah sehingga diharapkan dalam 

pengembangan sektor pertanian dan penetapan kebijakan pemerintah daerah 

pada sektor ini akan lebih terarah dan efektif untuk ke depannya. 

Dengan adanya gambaran kondisi sektor pertanian di kabupaten 

Pasuruan menjadi suatu kondisi menarik bagi peneliti untuk meneliti tingkat 

pertumbuhan subsektor pertanian dan kontribusi subsektor pertanian 

terhadap sektor pertanian di kabupaten Pasuruan, serta  untuk meneliti pola 

pertumbuhan subsektor pertanian di kabupaten Pasuruan dan untuk 

mengetahui subsektor pertanian dan komoditi subsektor pertanian apa yang 

menjadi unggulan pada tingkat kecamatan di kabupaten Pasuruan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan subsektor pertanian dan kontribusi 

subsektor pertanian terhadap sektor pertanian di kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana pola pertumbuhan subsektor pertanian pada tingkat 

kecamatan di kabupaten Pasuruan? 

3. Subsektor pertanian dan komoditi subsektor pertanian apa yang menjadi 

unggulan pada tingkat kecamatan di kabupaten Pasuruan? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis akan 

membatasi permasalahan diatas agar tidak meluas. Batasan masalah 

tersebut adalah : 

1. Komoditi pertanian yang mencakup pada sub sektor pertanian yang 

meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman 

perkebunan, subsektor peternakandan subsektor perikanan yang ada di 

kabupataen Pasuruan.  

2. Penelitian di khususkan pada 24 tingkat kecamatan yang ada di 

kabupaten Pasuruan (kecamatan Bangil, Beji, Gempol, Gondang Wetan, 

Grati, Kejayan, Kraton, Lekok, Lumbang, Nguling, Pandaan, Pasrepan, 

Pohjentrek, Prigen, Purwodadi, Purwosari, Puspo, Rejoso, Rembang, 

Sukorejo, Tosari, Tutur, Winongan dan Wonorejo) 

3. Menggunakan data komoditi subsektor pertanian pada tingkat kecamatan 

di kabupaten Pasuruan tahun 2006-2010 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan tingkat pertumbuhan subsektor pertaian dan 

kontribusi subsektor pertanian terhadap sektor pertanian di kabupaten 

Pasuruan. 

2. Untuk mendiskripsikan pola pertumbuhan subsektor pertanian pada 

tingkat kecamatan di kabupaten Pasuruan 

3. Untuk mendiskripsikan subsektor pertanian dan komoditi subsektor 

pertanian yang merupakan unggulan pada tingkat kecamatan di 

kabupaten Pasuruan. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pasuruan mengenai subsektor pertanian khusunya komoditi 

yang menjadi unggulan pada kabupaten tersebut. 

2. Memberikan gambaran yang jelas tentang subsektor pertanian serta 

komoditi subsektor pertanian unggulan pada tingkat kecamatan di 

kabupatenPasuruan. 

3. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan mengkaji 

bidang yang sama 

 


