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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi dan liberarisasi telah mendorong timbulnya saling 

ketergantungan antar Negara. Situasi ini telah menciptakan peluang sekaligus 

ancaman sehingga berbagai Negara merasa perlu melakukan penyesuaian langkah 

kebijakan untuk menghadapinya. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global 

tidak terlepas dari perubahan baik di tingkat regional dan global, apalagi nantinya 

akan ada perdagangan bebas dimana nantinya semua Negara bebas memasarkan 

barang-barang produksinya tanpa ada batasan sehingga persaingan perekonomian 

di dunia akan semakin ketat. Dan fenomena tersebut akan menjadi sangat penting 

dalam sejarah perekonomian di dunia. 

Dinamika yang terjadi pada sektor perekonomian Indonesia pada masa 

lalu menunjukkan ketidakberhasilan dalam pembangunan bidang ekonomi. 

Meskipun pembangunan ekonomi pada masa lampau berorientasi dan 

memfokuskan pada pembangunan nasional dan mengutamakan pertumbuhan 

ekonomi nasional, tetapi pilar-pilar pertumbuhan ekonomi masih sangat rapuh. 

Hal ini terbukti dengan terjadinya krisis nilai tukar rupiah terhadap US dollar dan 

terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. 

Seiring dengan perubahan perekonomian yang akan terjadi di dunia 

Indonesia harus mempersiapkan diri agar bisa memanfaatkan perubahan sebagai 

peluang demi eksistensi bangsa serta agar terwujud masyarakat yang adil, 
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makmur dan sejahtera. Bahkan pada tingkat regional juga mampu meningkatkan 

perekonomian  yang mampu meningkatkan keunggulan suatu produk sehingga 

dari setiap potensi sektoral ekonomi yang ada tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 

Kesejahteraan masyarakat merupakan komponen yang sangat penting 

dalam kemajuan suatu negara. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat maka peningkatan taraf  hidup harus selalu diupayakan. Seperti 

halnya tujuan pembangunan nasional yang harus dicapai yaitu meningkatkan taraf 

hidup di daerah melalui pembangunan yang serasi, terpadu antar sector dengan 

perencanaan efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah. 

Pembangunan daerah dinilai sangat strategis dalam kerangka pelaksanaan 

pembangunan nasional. Bukan hanya membangun daerah merupakan bagian 

integral pembangunan nasional, namun karena pembangunan daerah diakui 

berhasil mendorong peningkatan pemerataan, stabilitas, pertumbuhan, dan 

kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pembangunan 

ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi, yang sekaligus 

indikakator tersebut memberikan gambaran tentang sejauh mana aktivitas 

perekonomian daerah pada periode tertentu telah menghasilkan peningkatan 

pendapatan bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan 

per kapita. 

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 
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potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan dikembangkan 

dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sektor 

pertanian yang menjadi penggerak utama dalam bidang agribisnis di Kabupaten 

Malang merupakan sektor terpenting yang dapat ditingkatkan guna meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Kenyataan ini bisa dilihat dari besarnya kontribusi yang 

diberikan sektor pertanian.  

Sektor pertanian masih sangat dominan terhadap pembentukan Produk 

Domestik Regional Bruto di Kabupaten Malang, dibandingkan dengan sektor 

lainnya yaitu sebesar 43,68%. Hal ini sangat didukung oleh luasnya lahan 

pertanian Tanah Sawah: 62.680,635 ha yang ada. Besarnya peranan sektor 

pertanian terhadap kontribusi PDRB Kabupaten Malang dipengaruhi mata 

pencaharian sebagian besar penduduk di Kabupaten Malang yaitu 72,51% atau 

sebesar 537.038 jiwa penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Oleh sebab 

itu peningkatan sektor pertanian pada umumnya dapat meningkatkan pendapatan 

sebagaian besar penduduk di kabupaten Malang. 

Dengan menggunakan data nilai produksi dapat diketahui gambaran secara 

umum tentang produksi yang ada di Kabupaten Malang yang akan dibandingkan 

dengan nilai produksi komoditi pertanian pada tingkat Provinsi Jawa Timur. Data 

nilai produksi tingkat kabupaten dan provinsi akan digunakan sebagai dasar dalam 

perhitungan dengan menggunakan alat Analisis Location Quontient, yang pada 

nantinya akan muncul komoditi unggulan dan bukan unggulan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

peneliti angkat adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pertumbuhan komoditi pertanian terhadap PDRB di Kabupaten 

Malang? 

2. Seberapa besar kontribusi komoditi pertanian terhadap PDRB di Kabupaten 

Malang? 

3. Komoditas pertanian apa saja yang merupakan komoditas pertanian unggulan 

di Kabupaten Malang?  

4. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan komoditas pertanian di Kabupaten 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi pertumbuhan komoditi pertanian terhadap PDRB di 

Kabupaten Malang. 

2. Mengidentifikasi kontribusi komoditi pertanian terhadap PDRB di Kabupaten 

Malang. 

3. Mengidentifikasi dan menentukan komoditas pertanian yang merupakan 

komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Malang. 

4. Mengidentifikasi pola dan struktur pertumbuhan komoditas pertanian di 

Kabupaten Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat hasil penelitian ini bagi seluruh pihak yang terkait adalah 

sebagai berikut: 

1. Bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Malang, 

dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan sektor 

pertanian dan pengembangan komoditi unggulan pada sektor pertanian, 

sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang tertarik pada kepentingan 

dalam pembangunan daerah Kabupaten Malang, khususnya pembangunan 

pertanian. 

2. Untuk menambah bahan pustaka dan bahan refrensi bagi peneliti lain yang 

ingin mengadakan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi komoditas 

pertanian unggulan yang ada di kabupaten Malang. 

3. Sebagai bahan informasi bagi investor, dalam menentukan produk investasi di 

bidang pertanian di kabupaten Malang. 

 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini dibatasi dalam lingkup mendeskripsikan pengembangan 

komoditi-komoditi apa saja dari sektor pertanian yang dikategorikan sebagai 

komoditi unggulan yang menjadi penggerak perekonomian di Kabupaten Malang 

periode 2005-2009. 

 

 


