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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 19945 alinea keempat, 

mengatakan bahwa fungsi dan tujuan Negara Indonesia yaitu memajukan 

kesejahteraan umum. Hal tersebut berkaitan dengan pemerataan 

pembangunan. Pembangunan adalah suatu upaya dalam perubahan sosial yang 

terjadi pada berbagai bidang kehidupan mayarakat yang lebih maju dan baik, 

bidang tersebut diantaranya ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang 

lainnya (Tjokroamidjojo, 1988). Pembangunan tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. 

Upaya pembenahan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadapkrisis ekonomi yang dihadapi negara Indonesia. Oleh karena itu 

pemerintah memberlakukan kebijakan azaz desentralisasi, dari situlah cikal 

bakal lahirnya otonomi daerah. Di era otonomi pembangunan berpusat pada 

daerah. Daerah dituntut untuk dapat mencari, mengelola dan mengidentifikasi 

kemampuan yang dimiliki. Diharapkan pembangunan daerah dapat optimal 

dengan menerapkan kebijakan yang mampu memaksimalkan potensi yang 

dimiliki daerahnya (Arsyad,1992:122). 

Untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal diperlukan 

identifikasi sektor-sektor ekonomi yang dibedakan menjadi dua yaitu, sektor 

basis dan non basis. Selanjutnya dibutuhkan langkah-langkah kebijakan dan 
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membuat perencanaan secara matang, dengan menetapkan skala prioritas 

pengembangan sektor basis yang memiliki potensi untuk daya saing di 

daerahnya. Sektor basis yang memiliki daya saing kemudian dikelola dan 

ditingkatkan sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dan 

penyerapan tenaga kerja (Arsyad, 2001). Dengan memanfaakan dan 

mengembangkan sumberdaya secara baik dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah. Besaran pertumbuhan ekonomi yang dapat dikur 

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).  

Proses pembangunan ekonomi dalam jangka panjang akan dan diikuti 

dengan pertumbuhan pendapatan memberikan dampak terhadap perubahan 

struktur ekonomi. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi akan mendorong 

peningkatan pendapatan masyarakat perkapita, maka perubahan struktur 

ekonomi juga semakin cepat (Tambunan, 2001:59). Perubahan struktur 

ekonomi tersebut dari ekonomi tradisional atau sektor pertanian ke sektor 

modern atau industri. 

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Blitar merupakan upaya dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Salah satu 

modal untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Blitar yaitu potensi 

sumberdaya alam yang tersedia. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan 

atau yang perlahan-lahan tergeser olek sektor ekonomi lainnya. Hal tersebut 

dapat dilihat dengan perubahan kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap 

PDB/PDRBnya, yang terbagi menjafi 17 sektor ekonomi. 
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Tabel 1.1. Kontribusi  Produk Domestik Regional Kabupaten Blitar Povinsi 

Jawa Timur Tahun 2011-2015 ( dalam % ) 

 

No Lapangan Usaha/Industri 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan    

35,00 35,08 35,25  35,87  36,38 

2 Pertambangan dan Penggalian  4,60 4,27  4,10 4,42    4,27 

3 Industri Pengolahan      13,59 12,95 12,82 12,75 12,83 

4 Pengadaan Listrik dan Gas     0,07 0,07  0,06 0,05 0,05 

5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

Limbah dan Daur Ulang   
0,04  0,04  0,03  0,03 0,03 

6 Konstruksi  8,67 8,89  8,96  9,13   8,68 

7 Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
16,47 17,06 17,20  16,73    16,88 

8 Transportasi dan Pergudangan 1,18  1,15 1,16 1,19     1,20 

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum 
 0,82 0,87 0,85  0,86    0,87 

10 Informasi dan Komunikasi 5,31 5,15 5,21 4,93    4,90 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,00  2,26  2,31 2,32   2,30 

12 Real Estat 1,89  1,83   1,81 1,74   1,79 

13 Jasa Perusahaan  0,36  0,35 0,35  0,33   0,33 

14 Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 

 3,85  3,84  3,64  3,32  3,25 

15 Jasa Pendidikan 3,96   4,05 4,12   4,17  4,12 

16 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

0,71   0,74  0,75  0,77  0,76 

17 Jasa lainnya  1,49 1,42  1,37  1,37    1,37 

18 Produk Domestik Regional Bruto  100,00   100,00  100,00  100,00  100,00 

Sumber : BPS Kabupaten Blitar 2015 

Berdasarkan tabel diatas Kontribusi PDRB di Kabupaten Blitar di 

dominasi oleh tiga sektor utama, yaitu: sektor pertanian, perdagangan besar 

dan eceran, dan industi pengolahan. Sektor pertanian memiliki peran yang 

sangat besar, tahun 2011 sebesar 35,00 persen dan cenderung meningkat 

landai sampai tahun 2015 menjadi 36,38 persen. Kemudian sektor 
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perdagangan besar dan eceran memberikan kontribubusi yang cukup besar 

terhadap PDRB, tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 16,47 persen, 

cenderung meningkat sampai tahun 2013. Pada tahun mengalami penurunan 

sebesar 16,73 persen dan tahun 2015 kembali mengalami kenaikan sebesar 

16,88 persen. Berikutnya sektor industri pengolahan yang memberikan 

kontribusi yang cukup tinggi, tahun 2011 sebesar 13,59 persen, cenderung 

menurun dan stabil untuk tahun berikutnya dan pada tahun 2015 kontribusi 

sektoralnya naik menjadi 12,83 persen. 

 Kondisi laju pertumbuhan PDRB selama lima tahun terakhir 

meningkat secara stabil. Kenaikan yang terjadi bersifat perlahan tapi pasti 

dalam mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Hal 

tersebut menggambarkan adanya peningkatan kapasitas produksi. Besaran laju 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar berada pada kisaran angka 5(lima) 

persen.  
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Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional 

Kabupaten Blitar Povinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015 ( dalam % ) 

 

Sumber : BPS Kabupaten Blitar 2015 diolah 

Dari grafik diatas dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Blitar untuk tahun 2015 sebesar 5,05 persen dibawah pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur (5,86 persen). Berdasarkan tabel diatas menggambarkan laju 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar berdasarkan harga konstan pada tahun 

2011-2015besaran nominal terus mengalami perubahan. Pada tahun 2011 

sebesar 5,43 persen dan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 5,62 persen. 

Pada tahun2013 mengalami penurunan sebesar 5,06 persen cenderung 

menurun hingga tahun 2014.Pada tahun 2015 kembali mengalami kenikan 

sebesar 5,05 persen(BPS Kab.Blitar, 2016). 

Adapun lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan di atas 

5 (lima) persen yaitu kategori lapangan usaha Industri Pengolahan dan Real 
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sebesar 6,70 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 6,22 

persen;Kontruksi dan Informasi dan Komunikasi sebesar 6,21 persen; 

Penyedia Akomodasi dan Makanan Minuman sebesar 5,96 persen; dan Jasa 

lainnya sebesar 5,05 persen. Sedangkan lapang usaha yang mengalami 

pertumbuhan paling rendah adalah kategori lapangan usaha Administrasi 

Pemerintahan yang hanya tumbuh 0, 37 persen, melambat dibanding tahun 

sebelumnya yang tumbuh1,14 persen. 

Permasalahan pembangunan daerah tersebut dapat diatasi apabila 

didukung oleh masyarakat di daerah itu sendiri. Selain itu, dibutuhkan 

kebijakan ekonomi daerah yang diarahkan untuk mencapai  pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, melalui  pengembangan kegiatan 

utama yang berdasarkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan serta 

mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, 

diperlukan adanya informasi akurat yang memberikan gambaran tentang 

pergeseran struktur dan laju pertumbuhan, sektor basis dan daya saing 

sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Blitar yang dapat dikembangkan 

sesuai dengan potensi daerahnya.  

Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Daya Saing Produk Sektor 

Pertanian Sebagai Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Dan Pergeseran Struktur 

Ekonomi di Kabupaten Blitar”. 
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B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas , maka didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah sektor pertanian sebagai sektor unggulandi Kabupaten Blitar?

2. Bagaimana daya saing produk sektor pertanian di Kabupaten Blitar?

3. Bagaimanakah pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Blitar?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan kajian-kajian 

pendukung lain, maka penilitian ini memberikan rumusan dan batasan 

masalah sebubungan dengan masalah yang terkait dalam pembahasan. Ruang 

lingkup pemabahasan dititik beratkan pada Analisis Daya Saing Produk 

Sektor Pertanian Sebagai Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Dan Pergeseran 

Struktur Ekonomi di Kabupaten Blitar. Pada penelitian ini menggunakan data 

Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Blitar 

dan Provinsi Jawa Timur, dan data ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan Kabupaten Blitar dan Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 5 

tahun yaitu tahun 2011-2015. 

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian ini dapat

memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahuisektor pertanian sebagai sektor unggulandi Kabupaten 

Blitar. 

2. Untuk mengetahuidaya saing produk sektor pertanian di Kabupaten Blitar. 

3. Untuk mengetahui pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Blitar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan 

bagi pemerintah terutama Kabupaten Blitar sebagai bahan pertimbangan 

dan masukan dalam merencanakan program pembangunan, merumuskan, 

menentukan, dan memprioritaskan serta memutuskan arah kebijakan 

pembangunan. 

2. Praktis 

Peneliti selanjutnya: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi bacaan, informasi dan gambaran bagi peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan penguatan daya saing produk unggulan daerah dan 

pergeseran struktur ekonomi. 


