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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan perekonomian di daerah, pemerintah daerah dituntut untuk 

mampu mengelola seluruh potensi sumber daya alam yang di daerahnya dengan penuh 

tanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk 

mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangakan 

dalam Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar 

Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja tetapi juga masyarakat 

untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber 

daya secara optimal.  

Menurut Sukirno (1994), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang dipoduksinya 

bertambah dan kemakmuran masyarakat mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan 

ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan 

itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada 

perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi. Salah satu indikator yang menunjukkan 

tingkat kemakmuran suatu daerah adalah data mengenai Produk Domestik regional 
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Bruto (PDRB) atas harga yang belaku ataupun atas dasar harga konstan. Suatu daerah 

mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan 

perkapita menurut harga atau pendapatan terus menerus mengalami peningkatan.  

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan 

jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai 

tujuan tersebut pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan 

menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi daya yang 

diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 

1999:109).  

Segala upaya untuk mencapai peningkatan yang baik pemerintah daerah sebagai 

aparat yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah harus bisa memanfaatkan dan 

mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah. Pemerintah harus lebih 

mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi yang bisa meningkatkan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB).  

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia, provinsi Jawa Timur 

memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang cukup besar untuk dikembangkan. 

Sektor yang memiliki kontribusi ekonomi paling besar adalah sektor industri 

pengolahan, perdagangan besar & eceran, reparasi mobi dan pertanian yang hingga saat 

ini ke tiga sektor ini masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah  Jawa Timur 

sebagai penghasil nilai tambah dan sumber penghasilan daerah Jawa Timur. Jawa 
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Timur sebagai provinsi yang besar baik secara geografis, perekonomian dan jumlah 

penduduk. Dengan keuntungan letak yang strategis tersebut diharapkan Jawa Timur 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan memanfaatkan sektor-sektor 

ekonomi yang berpotensi bagi kenaikan PDRB Jawa Timur.  

Struktur perekonomian di Kabupaten/Kota Jawa Timur secara nyata mulai 

bergeser dari sektor primer ke sektor tersier, sehingga pemerintah daerah harus 

memiliki struktur perekonomian yang jelas serta mampu merumuskan kebijakan 

pembangunan yang berkesinambungan dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang nantinya dapat memaksimalkan potensi 

daerahnya. Namun fenomena yang terjadi saat ini adalah arah dan kebijakan dari 

pembangunan belum berjalan secara maksimal dan optimal, hal ini disebabkan 

berbagai faktor yang ada yaitu salah satunya Kabupaten/Kota belum jelas memiliki 

struktur dan pola pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya indikator kinerja sebagai 

kegiatan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input, output, hasil, 

manfaat serta dampak. Indikator indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung 

dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam 

pembangunan sebagai salah satu dasar dalam pemilihan kebijakan pembangunan 

daerah.  

Masalah selanjutnya, dari pertumbuhan ekonomi yang ada belum diketahui 

sektor ekonomi yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif. Sehingga 

pertumbuhan yang ada hanya terbatas pada angka-angka kuantitatif saja. Untuk itu 
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setelah sektor basis diketahui, dilanjutkan dengan identifikasi sektor-sektor yang 

memiliki potensi daya saing kompetitif dan komparatif.  

Masalah lain yang harus diselesaikan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

sebatas angka-angka dan memiliki arti penting adalah dengan mengidentifikasi sektor 

ekonomi yang memiliki potensi daya saing kompetitif dan spesialisasi. Ini menjadi 

penting, dikarenakan potensi yang belum diketahui keunggulannya sulit 

dikembangkan. Namun jika sudah diketahui sektor mana saja yang memiliki potensi 

unggulan masing-masing, maka pemerintah bisa mengambil sikap dan kebijakan 

terhadap sektor-sektor tersebut dengan lebih tepat. 

 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi sektor unggulan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur? 

2. Bagaimana pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Timur? 

 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak meluas dan terarah sehingga perlu diberikan 

batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas pada sektor unggulan potensi sektor 

unggulan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2011-2015.  
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Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui potensi sektor unggulan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa

Timur

b. Untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya secara luas dalam melakukan

penelitian yang sejenis dan sumbangan pemikiran tentang potensi sektor

unggulan dan perubahan sektor perekonomian.

b. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan khususnya

pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan sektor perekonomian.


