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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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. 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. 

Pembangunan daerah merupakan implementasi serta bagian integral 

dari pembangunan nasional. Dengan kata lain, pembangunan nasional tidak 

akan lepas dari peran serta pembangunan daerah. Untuk itu pembangunan 

harus dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi, seimbang 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-daerah 

mana saja yang mempunyai kontribusi, baik besar maupun kecil dalam 

perkembangan pembangunan nasional tersebut. Sedangkan untuk 
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mengetahui atau mengukur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari 

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

setiap daerah dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai hasil 

kegiatan dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah 

tersebut. 

Menurut Kunarjo (1997:29-55) pembangunan adalah suatu yang 

dinamis dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan setiap aspek 

kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan 

kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berlanjut, 

berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan 

global. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membangun tatanan 

kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan 

kemajuan disegala bidang terutama bidang ekonomi.  

 Dalam hal ini pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami 

perubahan seiring dengan diberlakukanya otonomi daerah, dengan 

mendekatkan pembuatan keputusan ke daerah. Undang-undang No. 32 tahun 

2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang 

otonomi daerah, telah menyebabkan pergeseran dalam pembangunan 

ekonomi yang bermula bersifat sentralis, mengarah pada desentralisasi, yaitu 

dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun 

wilayahnya termasuk dalam bidang ekonominya.  
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Pemberlakuan otonomi daerah juga berarti pemerintah daerah harus 

memiliki rencana ekonomi daerah yang baik untuk menyediakan 

kesejahteraan bagi penduduknya. Hal ini akan membawa angin segar bagi 

daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara 

mandiri sehingga ketimpangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor 

secara bertahap dapat diperkecil. 

Arsyad (2004:13) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

kenaikan produk domestik bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu 

lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah 

pertumbuhan ekonomi terjadi atau tidak. Mengingat pentingnya 

pertumbuhan ekonomi regional, maka setiap wilayah dituntut mampu 

mengembangkan potensinnya agar dapat menciptakan keunggulan sektoral 

daerahnya, ini diharapkan agar sektor yang memiliki keunggulan tersebut 

akan membawa prospek yang lebih baik untuk dikembangkan, sehingga 

akan berdampak pada sektor-sektor lain untuk berkembang serta berdampak 

positif terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) baik secara 

sektoral maupun perkapita. 

Sektor pertanian merupakan penggerak pembangunan (engine of 

grow ) baik dari segi penyedia bahan baku, kesempatan kerja, bahan pangan 

serta sebagai daya beli bagi produk yang dihasilkan oleh sektor lain. Secara 

alamiah pembangunan ekonomi harus didukung oleh berkembangnya sektor 

pertanian yang kuat baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dari 

sisi penawaran, sektor pertanian harus mampu menciptakan surplus produksi 
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yang menguntungkan bagi produsen dan dapat di bantukan kembali pada 

kegiatan produksi yang ditanamkan kembali pada kegiatan produksi yang 

tinggi dan menciptakan kegiatan industri yang bertumpu pada kemampuan 

sector pertanian sebagai sumber dari investasi dan penyedia bahan baku bagi 

industri yang bersangkutan. Dari sisi permintaan adalah pertanian yang kuat 

harus menciptakan permintaan potensial bagi produk sektor pertanian itu 

sendiri/ produk kegiatan lain yang tidak dihasilkan oleh sektor lain 

(Sumodiningrat dan Mudrajad:19). 

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti mengambil inisiatif untuk 

meneliti sektor ekonomi unggulan, kontribusi sektoral dan pola 

pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam pengalokasian 

dana pembangunan kepada setiap kecamatan sesuai dengan potensi yang 

dapat dikembangkan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Seberapabesar pertumbuhan produksi komoditi pertanian bahan makanan 

pada tingkat kecamatan di Kabupaten Lumajang? 

2. Apa saja komoditi sektor pertanian bahan makanan unggulan pada tingkat 

kecamatan di Kabupaten Lumajang? 
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C. 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 produksi padi, jagung, ubi kayu, ubi 

jalar, kacang tanah, kedelai, kacang hijau pada tingkat kecamatan di 

Kabupaten Lumajang. 

2. Penelitian di khususkan pada tingkat Kecamatan di kabupaten Lumajang 

tahun 2007-2011. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui seberapabesar pertumbuhan produksi komoditi 

pertanian bahan makanan pada tingkat kecamatan di Kabupaten 

Lumajang. 

2. Untuk mengetahui komoditi sektor pertanian bahan makanan unggulan 

pada tingkat kecamatan di Kabupaten Lumajang. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Lumajang mengenai subsektor pertanian khusunya komoditi 

yang menjadi unggulan pada kabupaten tersebut. 

2. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan mengkaji 

bidang yang sama. 
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3. Memberikan gambaran yang jelas tentang subsektor pertanian serta 

komoditi subsektor pertanian unggulan pada tingkat kecamatan di 

Kabupaten Lumajang. 


