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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di negara-negara berkembang pada umumnya termasuk di 

Indonesia masih memunculkan adanya dualisme yang mengakibatkan adanya gap 

atau kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, antara kota dan 

desa, antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa maupun antara dua kawasan 

pembangunan Indonesia yakni Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia. 

Selama ini tujuan yang ingin dicapai dari suatu pembangunan ekonomi adalah 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang biasa diukur dengan tinggi 

rendahnya pendapatan per kapita.Dengan demikian tujuan pembangunan ekonomi 

disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional juga untuk meningkatkan 

produktivitas. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu 

saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumberdaya 

alam maupun sumber daya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan 

kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu 

sendiri (Soeparmoko, 2002). 

Pembangunan ekonomiadalah suatu proses yang bersifat multidimensional, 

yang melibatkan kepadaperubahan besar, baik terhadap perubahan struktur 

ekonomi, perubahan sosial,mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, 

mengurangi ketimpangan, danpengangguran dalam konteks pertumbuhan 

ekonomi Todaro dalam Sirojuzilam (2008:16). 
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Pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai suatu proses yang mencakup 

industri-industri baru, pembangunan industri, industri alternatif, perbaikan 

kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih 

baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta 

pengembangan-pengembangan usaha baru (Subandi, 2007: 116). 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan fiskal produksi barang dan jasa 

yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah barang industri, 

perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi 

sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi 

yang ingin dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat 

pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai ( Sukirno, 2004 :423). 

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan-kenaikan output 

perkapita dalam jangka panjang. Namun demikian pada umumnya para ekonom 

memberikan pengertian mereka mengartikan pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi sebagai kenaikan  GDP/GNP saja. Dalam penggunaan lebih umum, 

sedangkan istilah pembangunan lazimnya digunakan untuk menyatakan 

perkembangan ekonomi di negara berkembang (Arsyad, 2004). 

Pertumbuhan ekonomi secara umum diartikan sebagai suatu ukuran 

kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu 

tahun tertentu apabila  dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan 

tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk presentase perubahan pendapatan 
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nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

(Sukirno, 2006 : 9)  

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten dari 38 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.Menurut data PDRB yang diperoleh dari 

BPSKabupaten Pasuruan, laju pertumbuhan ekonomi diKabupaten Pasuruan pada 

tahun 2011-2015 fluktuatif dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 6.69%, 

7.50%, 6,95%, 6,74%, 5,38%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi paling besar 

meningkat terjadi pada tahun 2012 sebesar 7,50%. Sedangkan penurunan 

pertumbuhan ekonomi terjadi baru-baru ini tahun 2015 sebesar 

5,38%walaupundalam nilai riil PDRB Kabupaten Pasuruan nilainyaterus 

meningkat hal ini bisa terjadi dikarenakansektor-sektor lain yang pertumbuhannya 

meningkatdan saling menutupi antar satu sama lain. Melihatpertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Pasuruan yangfluktuatif namun PDRB riil meningkat 

disebabkanfaktor-faktor didalam sektor-sektor unggul dan non unggul (BPS 

Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2010). 

Dari tahun 2011-2015 sektor yangmemberikan kontribusi maksimal terbesar 

terhadapPDRB di Kabupaten Pasuruan adalah sektor industri pengolahan. Sektor 

industri pengolahan berkontribusisebesar Rp 58.485.983,8 (juta rupiah) di tahun 

2015 atau sekitar 54 persen dari total PDRB KabupatenPasuruan. 

Selanjutnyasektor yang memberikankontribusi terbesar kedua terhadap PDRB 

diKabupaten Pasuruan adalah sektor kontruksi. Sektor ini berkontribusi sebesar 

Rp 13.997.306,6 (juta rupiah) di tahun 2015 atau sekitar 15 persen dari total 

PDRB Kabupaten Pasuruan.Baik dari sektor industri pengolahan maupun sektor 
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kontruksi selama tahun 2011-2015 mengalami peningkatan. Tentunya tahun-tahun 

berikutnya pastinya akan terjadi perubahan sektor unggul dan non unggul yang 

menjadi perekonomian Kabupaten Pasuruan (BPS Kabupaten Pasuruan Dalam 

Angka 2010). 

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruanmengalami fluktuatif dari 

tahun 2011-2015 hal inidipicu dari faktor-faktor sektor basis dan non basisberada 

di PDRB 17 sektor yang menjadi penopangseperti industri pengolahan, dan 

kontruksi yang terus meningkat dan sektor-sektorlain yang menjadi penopang 

juga memberikan nilaitambah pertumbuhan ekonomi, tidak lupa denganrencana 

pembangunan jalan lingkar selatan(JLS)tentunya akan semakin memperkokoh 

pertumbuhanekonomi di Kabupaten Pasuruan kedepannya (BPS Kabupaten 

Pasuruan Dalam Angka 2010). 

Dalam pertumbuhan ekonomi akses jalan rayamenjadi penting dengan 

mobilitas arus barang, jasadan manusia yang sangat tinggi.Kabupaten 

Pasuruantentunya yang menjadi poros penghubung antaraSurabaya-Banyuwangi-

Bali menjadi sibuk, volumearus lalu lintas meningkat dan tak terhindarkan 

arusmobilitas menjadi tersendat yang bisa berakibatkerugian tersendiri. Ide pun 

terlontar dari pemerintahpusat dalam hal ini Provinsi Jawa Timur yaitu 

denganpembangunan jalan lingkar selatan (JLS) yang beradadi Bangil tersebut 

selain untuk mobilitas barang, jasadan manusia juga untuk memenuhi 

syaratpemindahanIbukota Kabupaten Pasuruan ke Kecamatan Bangil.Sementara 

itu, perkembangan berjalan cukup baik danmenunggu finalisasi namun tetap 
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pemerintah pusatyang mempunyai wewenang untuk menentukanlangkah-langkah 

ke depannya (BPS Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2010). 

Kabupaten Pasuruansendiri memiliki sektor-sektor ekonomi penopang 

daerah, baik di sektor unggul maupun sektor non unggul yang antar sektor satu 

dengan sektor yang lainmemiliki potensi untuk menjadi sektor utama daerah. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti 

mengambil judul yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yaitu“Analisis 

Penentuan Sektor Unggulan pada Perekonomian Wilayah Kabupaten 

Pasuruan” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalampenelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah Kabupaten Pasuruan 

2011-2015? 

2. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor unggul dan non unggul 

dalamperekonomian wilayah Kabupaten Pasuruan 2011-2015? 

3. Bagaimanakah perubahan dan pergeseran sektor perekonomian 

wilayahKabupaten Pasuruan 2011-2015? 

4. Bagaimanakah perbandingan rasio pertumbuhan Kabupaten Pasuruan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu: 

1. Untuk menganalisis pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah Kabupaten 

Pasuruan 2011-2015. 
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2. Untuk menganalisis sektor unggul dan non unggul dalam perekonomian 

wilayahKabupaten Pasuruan 2011-2015. 

3. Untuk menganalisis perubahan dan pergeseran sektor perekonomian 

wilayahKabupaten Pasuruan 2011-2015. 

4. Untuk menganalisis perbandingan rasio pertumbuhan Kabupaten Pasuruan. 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah, agar penelitian ini terfokus pada tujuan 

penelitian, maka ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini penulis hanya 

fokus dalam penentuan sektor unggul dengan menganalisis pertumbuhan sektor 

ekonomi, perubahan dan pergeseran sektor, perbandingan rasio pertumbuhan, 

serta sektor ekonomi unggul dan non unggul Kabupaten Pasuruan pada tahun 

2011 sampai dengan tahun 2015. 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian tentu mempunyai manfaat (kegunaan) penelitian yang 

berguna bagi lembaga pendidikan, bagi instansi yang dijadikan objek penelitian 

dan juga dapat berguna bagi peneliti itu sendiri. Adapun manfaat (kegunaan) 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

1. Sebagai kontribusi pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan reftifikasi perencanaan pembangunan 

perekonomian dan dalam hal penentuan formulasi kebijakan alternatif 

dalam mengembangkan sasaran pembangunan, serta meningkatkan 



7 
 

koordinasi urgensi perencanaan pembangunan sektor ekonomi dalam 

mewujudkan prinsip good governance birokrasi secara inklusif. 

2. Memberikan manfaat informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 

dan Instansi terkait dalam strategi penyusunan perencanaan dan kebijakan 

pembangunan perekonomian daerah. 

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang 

Untuk menambah bahan studi kepustakaan dan bahan referensi Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk pengembangan penelitian sejenis atau 

penelitian berikutnya. 

c. Bagi peneliti 

Penelitian ini digunakan peneliti sebagai salah satu syarat wajib yang harus 

dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana dan memperoleh pengalaman 

belajar dalam exploirasi apresiasi solusi sebagai konsep teoritis dalam 

menyelesaikan dan dalam memecahkan tentang masalah yang telah diteliti 

serta menambah wawasan dalam pengembangan pengetahuan yang selama ini 

telah diperoleh. 

 


