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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Arsyad (1999:141) pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan 

pertumbuhan PDB dan PDRB saja, tetapi diberi juga bobot yang bersifat 

immaterial seperti kenikmatan, kepuasaan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan 

tentram yang dirasakan masyarakat luas. 

Menurut Boediono (1982:1) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan 

output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian itu terdapat tiga aspek 

yang perlu digarisbawahi, yaitu proses,output perkapita dan jangka panjang. 

Pertumbuhan sebagai proses, berarti ekonomi bukan gambaran perekonomian 

pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti 

harus memperhatikan dua hal, yaitu output total dibagi dengan jumlah penduduk. 

Aspek jangka panjang, mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus 

dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama (10, 20 atau 50 tahun, bahkan bisa 

lebih lama lagi). Kenaikan output per kapita dalam suatu atau dua tahun kemudian 

diikuti penurunan bukan pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi 

pada dasarnya adalah suatu criteria logis mengenai bagaimana proses 

pertumbuhan terjadi. Teori ini menjelaskan dua hal, yaitu (1) mengenai faktor-

faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, 

dan (2) mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain 

sehingga terjadi proses pertumbuhan ekonomi.  
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Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini 

didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya 

jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga selalu bertambah. Pertumbuhan 

ekonomi akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. Jika 

pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan 

angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama 

keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu 

memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan kemerataan ekonomi (Economic 

Stability) melalui retribusi pendapatan (Income Redistribution) akan lebih mudah 

dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Kabupaten Kotabaruadalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan 

Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kotabaru. Kabupaten ini 

merupakan salah satu kabupaten pertama dalam provinsi Kalimantan dahulu.  

Pada masa Hindia Belanda merupakan Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe 

dengan ibukota Kota Baru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 13.044,5 km² dan 

berpenduduk sebanyak 290.651 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) 

dengan nelayan laut sebanyak 15.961 jiwa. Motto daerah ini adalah "Sa-ijaan" 

(bahasa Banjar) yang memiliki arti: Semufakat, satu hati dan se-iya sekata. 

Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasarana, terutama 

dukungan dana yang memadai. Disinilah peran serta investasi mempunyai 

cakupan yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya sebagai penyokong 
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pembangunan dan pertumbuhan nasional melalui pos penerimaan negara 

sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis akan meneliti tentang 

perubahan struktur ekonomi pada perekonomian provinsi kalimantan selatan 

tahun 2001-2011 dengan judul “ Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Sektoral 

di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan SelatanTahun2007-2011” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis 

mengemukakan rumusan masalah yaitu sebagai berikut 

1. Bagaiman Pola Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Kabupaten Kotabaru 

Tahun 2007-2011 ? 

2. Bagaimana Pertumbuhan  Sektor Unggulan di Kabupaten Kotabaru Tahun  

2007-2011 ? 

3. Bagaimana Perubahan Struktur Ekonomi di Kabupaten Kotabaru Tahun 

2007-2011 ? 

 
 

C. Batasan Masalah 

Untuk memusatkan perhatian dalam penelitian ini, adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu, terbatas pada pola pertumbuhan ekonomi 
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sektoral, pertumbuhan sektor unggulan, dan perubahan struktur ekonomi di 

Kabupaten Kotabaru. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten 

Kotabaru tahun 2007-2011. 

b. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor unggulan di Kabupaten Kotabaru 

tahun 2007-2011. 

c. Untuk mengetahui perubahan Struktur Ekonomi di Kabupaten Kotabaru 

Tahun 2007-2011. 

 

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan 

kepada pemerintah Kabupaten Kotabaru maupun pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan selaku pengambil kebijakan dan keputusan khususnya 

dalam permasalahan pembangunan ekonomi regional. 

b. Bagi Pengembangan Ilmu  

Sebagai bahan refrensi dalam proses pengembangan ilmu, terutama dalam 

hal ini adalah untuk pengembangan ilmu ekonomi pembangunan. 
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c. Bahan Informasi dan Acuan  

Bagi para peneliti dan rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian 

lebih lanjut terutama yang berkaitan tentang pola pertumbuhan ekonomi 

sektoral, pertumbuhan sektor unggulan, dan perubahan struktur ekonomi di 

Kabupaten Kotabaru. 

 


