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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. 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. 

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. 

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang tergolong 

memiliki tingkat aktifitas ekonomi pada sektor pertanian yang cukup tinggi, 

hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto 
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(PDRB) ADHB sektor pertanian Kabupaten Malang pada tahun 2005 

sebesar Rp. 3.511.164 sedangkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.160.962 hal 

ini tidak terlepas dari tingginya aktifitas masyarakat di kabupaten Malang 

yaitu sebesar 40% atau sekitar 462.658 orang yang mata pencahariaanya 

didomonasi pada sektor pertanian. 

Dari data BPS Kabupaten Malang menunjukkan bahwa pertumbuhan 

sektor pertanian dalam perkembangannya mempunyai prestasi yang kurang 

memuaskan meskipun tetap menunujukkan nilai yang positif, hal ini terlihat 

pada laju pertumbuhannya yang semakin menurun dari tahun 2006-2008 

yaitu dari 4,53% menjadi 2,03%, namun pada tahun 2009 pertumbuhan 

sektor pertanian mengalami kenaikan yaitu sebesar 5,43%. Walaupun 

begitu, sektor pertanian mampu memberikan kontribusi tertinggi sebesar 

28,59% terhadap Produk domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten 

Malang. Besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten 

Malang tersebut dihasilkan dari lima subsektor pertanian yang ada di 

Kabupaten Malang dengan kontribusi terbesar pada subsektor tanaman 

bahan makanan yaitu sebesar 57,63%, sedangkan subsektor perkebuan 

sebesar 25,12%, subsektor peternakan sebesar 15,32%, subsektor perikanan 

sebesar 1,34%, dan yang terakhir adalah subsektor kehutanan dengan 

kontribusi sebesar 0,59%. 

Meskipun telah diketahui bahwa subsektor pertanian di Kabupaten 

Malang memberikan kontribusi yang tinggi terhadap sektor pertanian yang 

dapat berperan penting dalam meningkatnya nilai PDRB Kabupaten Malang, 
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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. 

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 Malang? 

2. Bagaimana pola pertumbuhan subsektor pertanian pada tingkat 

Kecamatan di Kabupaten Malang? 

3. Subsektor pertanian dan komoditi subsektor pertanian apa yang menjadi 

unggulan pada tingkat Kecamatan di Kabupaten Malang? 

1.3 Batasan Maslah 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis akan membatasi 

permasalahan diatas agar todak meluas. Batasan masalah tersebut adalah 

1.  Komoditi pertanian yang mencakup pada sub sektor pertanian yang 

meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman  

perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, dan subsektor 

perikanan yang ada di Kabupataen Malang 
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2. Penelitian di khususkan pada tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten 

Malang. 

3. Menggunakan data komoditi subsektor pertanian pada tingkat Kecamatan 

di Kabupaten Malang tahun 2005-2010 

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 

Malang. 

2. Untuk mendiskripsikan pola pertumbuhan subsektor pertanian pada 

tingkat Kecamatan di Kabupaten Malang 

3. Untuk mendiskripsikan subsektor pertanian dan komoditi subsektor 

pertanian yang merupakan unggulan pada tingkat kecamatan di kabupaten 

Malang. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malang mengenai subsektor pertanian khusunya komoditi 

yang menjadi unggulan pada kabupaten tersebut. 

2. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan mengkaji 

bidang yang sama. 

3. Memberikan gambaran yang jelas tentang subsektor pertanian serta 

komoditi subsektor pertanian unggulan pada tingkat kecamatan di 

Kabupaten Malang. 


