
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Penelitian 

Pembangunan ekonomi adalah menjadi suatu keharusan bagi negara-negara yang 

sedang berkembang, termasuk Indonesia. Melalui pelaksanaan pembagunan tersebut 

diharapkan mampu memberikan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. 

Pembangunan ekonomi yang mengabaikan sektor pertanian bukan merupakan kebijakan 

yang bijaksana, kondisi tersebut dikarenakan Indonesia adalah negara yang sedang 

berkembang dengan stuktur ekonomi agraris, dimana sebagian penduduknya tinggal di 

pedesaan melakukan pekerjaan di bidang pertanian. Seringkali yang terjadi adalah pemilihan-

pemilihan skala prioritas antara sektor pertanian dan sektor industri pada awal program 

pembangunan ekonomi.  

Pada awal pembangunan masa orde baru sektor pertanian dijadikan sektor utama 

dalam pembangunan selama rencana pembangunan tahap pertama sampai akhir. Hal ini dapat 

membuktikan bahwa sektor pertanian mendapatkan prioritas yang utama. Indonesia masih 

merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan 

perekonomian nasional. Ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja 

yang bekerja pada sektor pertanian atau produk nasional yang berasal dari pertanian. Namun 

demikian kondisi yang terjadi selama ini adalah pembangunan ekonomi yang dilaksanakan 

sektor pertanian tidaklah seperti yang diharapkan. 

Sektor pertanian merupakan unsur terbesar dalam menghasilkan pendapatan atau 

memberikan kesempatan kerja pada penduduk Indonesia khususnya yang tinggal dipedesaan. 



Disamping itu hasil dari sektor pertanian merupakan suatu komoditi yang sangat diperlukan 

oleh masyarakat karena mempunyai kedudukan sebagai bahan pokok sehari-hari. Dengan 

laju pertumbuhan yang terus meningkat membutuhkan pemenuhan demi kebutuhan yang 

meningkat. Keadaan iklim dan letak Indonesia yang secara strategis memungkinkan untuk 

meningkatkan produksi pertanian. Pada sisi yang lain terjadinya pertumbuhan penduduk 

yang cepat maka menyebabkan pemilikan areal pertanian makin lama makin sempit, modal 

kerja yang relatif kecil disamping itu kemampuan dari petani untuk meningkatkan hasil 

produksi serta pendapatannya sangat terbatas. 

Dengan melihat keadaan sektor pertanian yang begitu tersisihkan maka sudah 

waktunya pemerintah saat ini dan untuk masa yang akan datang lebih memperhatikan atas 

pekembangan sektor pertanian tersebut, dimana kondisi sekarang ini sektor pertanian di 

negara kita telah tertinggal jauh dengan negara-negara lain yang mengandalkan sektor 

pertanian. Dalam rangka mempertahankan sektor pertanian, maka produksi pertanian harus 

dipacu untuk menaikkan produksinya. Melalui beberapa kebijakan pertanian itulah 

peningkatan produksi padi dapat terwujud sehingga menjadi pendukung terciptanya 

swasembada pangan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan suatu dorongan 

para petani untuk menjaga kesinambungan dalam proses produksi dan merangsang para 

petani untuk berproduksi secara kontinyu. Pada sisi yang lain melalui peningkatan sektor 

pertanian maka dengan sendirinya akan meningkatan Produk Domestik Regional Bruto 

dimana sektor tersebut memberikan pengaruh yang besar pada sektor-sektor yang lain. 

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki 

potensi sektor pertanian yang baik, dimana kondisi wilayah geografisnya sangat mendukung 

dalam usaha peningkatan sektor pertanian. Dalam rangka peningkatan Produk Domestik 



Regional Bruto Kabupaten Malang selayaknya pemerintah daerah harus lebih berusaha 

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto melalui sektor pertanian tersebut. Kenyataan 

tersebut menjadi penting untuk dilakukan pengukuran atas perkembangan yang terjadi pada 

sektor tersebut, sehingga dapat mendukung penerapan atas kebijakan dalam rangka 

peningkatan sektor pertanian di Kabupaten Malang. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasar latar belakang tersebut maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Malang ? 

2. Bagaimana perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas dan tidak meluasnya pokok masalah yang akan dibahas, maka 

penulis hanya membatasi khususnya perkembangan sektor pertanian pada tahun 2005 sampai 

2009 dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 

Malang. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Malang. 

b. Untuk mengetahui perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto Kabupaten Malang. 

2. KegunaanPenelitian 

a. Bagi Pemerintah Daerah  



Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengenai 

perkembangan sektor pertanian dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 

b.   Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang membutuhkan informasi dan 

sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi mengenai kontribusi sektor 

pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  

 


