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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

 Sektor pertanian juga telah terbukti memiliki peranan penting bagi 

pembangunan perekonomian  suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada kontribusi 

sektor pertanian yang tidak hanya berperan dalam pembentukan PDB, pencipta 

kesempatan kerja, penigkatan pendapatan masyarakat dan perolehan devisa. 

Pertanian juga dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan khusus 

dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan (growth with equety)atau 

pertumbuhan yang berkualitas (Daryanto,2009) 

Dalam analisis klasik, pertanian di LDCs dapat dilihat sebagai suatu sektor 

ekonomi yang sangat potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap 

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi nasional yaitu, 1) Ekspansi sektor-sektor 

ekonomi lainnya sangat bergantung pada produk-produk dari sektor pertanian 

sebagai kelangsungan pertumbuhan suplai makanan, 2) pentingnnya pertanian 

secara relativ dapat menurunkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, 3) 

Sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber penting bagi surplus neraca 

perdagangan atau neraca pembayaran. (Kuznets, 1964) 

Terdapat dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi 

potensi kegiatan kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor ekonomi yang unggul 

atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan 

kemungkinan prospek sektor ekonomi dimasa datang. Kedua, sektor ekonomi yang 
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potensial untuk dikembangkan di masa mendatang, walaupun pada saat ini belum 

mempunyai tingkat daya saing yang baik. Pembangunan ekonomi akan optimal bila 

didasarkan pada keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan 

kompetitif (competitive advantage). (Widodo, 2007:111), 

 Pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan daerah hendaknya 

lebih bijak dalam memilih dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh 

daerah tersebut, dengan cara membuat suatu perencanaan yang berkiblatkan pada 

sektor. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses mencakup 

pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, 

perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa 

yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan 

pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi 

daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja 

untuk masyarakat daerah (Arsyad, 2010:374). 

 Terwujudnya sistem usaha pada sektor pertanian antara perkotaan dan 

perdesaan bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Sasaran 

pengembangan sektor pertanian yaitu pada sub sektor unggulan daerah Kota Batu 

adalah pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis, pengembangan komoditas 

unggulan pertanian, pengembangan kelembagaan petani dan penyedia jasa 

pertanian, pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha tani dan investasi, serta 

pengembangan sarana dan prasarana penunjang. (BPS, Kota Batu Dalam Angka 

2016) 
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 Pada tahun 2012 – 2015 kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota 

Batu adalah dari sektor perdagangan besar dan eceran, selanjutnya diikuti dengan 

sektor jasa lainnya dan sektor pertanian. Mengingat bahwa Kota Batu adalah daerah 

dengan kawasan pertanian dan wisata agropolitannya kontribusi PDRB sektor 

pertanian hanya memberikan kontribusi sebesar 14,97 % pada tahun 2015. (BPS, 

Kota Batu Dalam Angka 2016) 

 Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertanian terhadap 

pembentukan PDRB Kota Batu mengalami penurunan selama tahun 2012 sampai 

2015, dengan menurunnya kontribusi PDRB tidak mempengaruhi kontribusi sektor 

pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batu. Dengan ini sektor pertanian 

masih mempunyai potensi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, berarti 

dalam hal ini pengelolaan disektor pertanian belum maksimal, maka dari itu perlu 

adanya pengindentifikasian disektor pertanian untuk memaksimalkan potensi dari 

sektor pertanian. (BPS, Kota Batu Dalam Angka 2016) 

 Sektor pertanian mengalami perkembangan yang positif untuk PDRB dari 

tahun 2011-2015 dimana sektor pertanian pada tahun 2015 mengalami kenaikan 

sebesar 1.369,36 miliyar rupiah. Tetapi kenaikan kontribusi PDRB sektor pertanian 

tidak diikuti dengan naiknya laju pertumbuhan sektor pertanian. Laju pertumbuhan 

sektor pertanian pada tahun 2011 sampai 2015 mengalami kenaikan yang fluktuatif. 

(BPS, Kota Batu Dalam Angka 2016) 

 Dengan laju pertumbuhan yang cenderung fluktuatif, maka perlu 

mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Batu untuk diindentifikasi dan 

dikembangkan lebih lanjut agar tidak terjadinya penurunan yang drastis, mengingat 
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sektor pertanian memiliki potensi yang besar di Kota Batu. Oleh Karena itu, untuk 

meningkatkan dan mempertahankan kontribusi sektor pertanian serta 

meningkatkan pembangunan wilayah di Kota Batu perlu dilakukan 

pengindentifikasian yang berbasis pada sektor pertanian. Kota Batu merupakan 

Kota yang sebagian daerahnya berupa daerah kebun yang berada pada dataran 

tinggi yang memiliki keunggulan produk pertanian yang bisa diunggulkan untuk 

dikirim keluar daerah. (BPS, Kota Batu Dalam Angka 2016) 

 Berdasarkan uraian diatas mengenai PDRB, laju pertumbuhan ekonomi dan 

Distribusi PDRB di Kota Batu, maka dalam penelitian ini akan diangkat judl 

“Analisis Potensi Unggulan dan Daya Saing Sub Sektor Pertanian Kota Batu 

Tahun 2011 sampai tahun 2015”. Data yang digunakan berupa data time series 

yaitu Kota Batu dalam angka 2011 sampai 2016 dan Provinsi Jawa Timur dalam 

angka tahun 2011 sampai 2016.  

B.   Rumusan Masalah 

 Dari penjelasan diatas timbul beberapa rumusan masalah yang perlu 

dipecahkan yaitu:   

1)  Seberapa besar potensi unggulan sub sektor pertanian di Kota Batu tahun 2011-

 2015? 

2)  Bagaimana daya saing sub sektor pertanian di Kota Batu tahun 2011-2015? 
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C.   Batasan Masalah  

 Data yang akan diteliti hanya pada sub-sub sektor pertanian yaitu tanaman 

bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan di kota 

batu pada tahun 2011-2015.  

D. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui seberapa besar potensi unggulan  yang dimiliki sub sektor 

pertanian di Kota Batu tahun 2011-2015. 

b. Untuk mengetahui daya saing yang dimiliki sub sektor pertanian di Kota Batu 

 tahun 2011-2015. 

E.   Manfaat Penelitian 

1)  Manfaat Bagi Pemerintah  

Memberikan informasih pada instansi pemerintah bahwa daerah tersebut 

memiliki keunggulan atau potensi yang dapat meningkatkan daya saing di setiap 

sub sektornya khususnya sektor pertanian dalam persaingan global.  

2)  Manfaat Masyarakat 

a. Sebagai informasi potensi kawasan pertanian Kota Batu 

b. Agar dapat mengetahui pengembangan kawasan pertanian di Kota Batu 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Kota Batu 

3)  Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Sebagai Rujukan agar dapat menambah pengetahuan dan informasih 

tentang perkembangan kawasan Kota Batu. 


