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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Istilah pembangunan dapat diartikan berbeda oleh masing-masing orang, 

daerah satu dengan lainnya maupun negara satu dengan negara lainnya. Dalam 

pelaksanaannya pembangunan disuatu daerah perlu memperhatikan permasalahan 

yang ada dan tantangan global yang akan dihadapi oleh daerah tersebut di masa 

depan dengan mengacu pada nilai nilai luhur kepribadian bangsa untuk 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, berkeadilan, sejahtera dan 

mempunyai moral dan etika yang mulia. Begitu juga dalam hal pembangunan 

ekonomi daerah yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dan bersama-sama masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat didaerah.  

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus 

menerus pada Gross Domestik Produk (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) 

suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada 

PDRB suatu provinsi, kabupaten dan kota. Pembangunan ekonomi daerah adalah 

suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat 

mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Tolak ukur keberhasilan pembangunan 

dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya 
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ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor (Arsyad, 

2004: 7). 

 Todaro (2000: 22) mengatakan bahwa pembangunan merupakan 

multidimensi dari suatu masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya mengoptimalkan bagaimana peranan 

sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada 

sektor-sektor ekonomi yang tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi 

rata-rata per tahun. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah tersebut 

adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di 

daerah itu. Di karenakan pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan 

pelaku pembangunan maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah 

daerah dan masyarakat setempat harus bersama-sama mengambil inisiatif dalam 

proses pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta partisipasi 

masyarakat juga menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir 

potensi ekonomi sumber daya yang diperlukan untuk merencanakan dan 

membangun perekonomian daerah.  

Dengan adanya otonomi daerah, maka terbuka peluang bagi pemerintah 

daerah untuk melakukan verifikasi dalam pembangunan sehingga mendorong 

pembangunan semakin maju. Dengan semakin luas wewenang pada pemerintah 

daerah dan juga tuntutan dalam perkembangan perekonomian, maka pemerintah 

daerah dituntut untuk berperan aktif dalam membuat terobosan yang mampu 

meningkatkan pendapatan, produksi, dan perekonomian dengan melakukan 
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kegiatan ekonomi potensial dan unggulan dalam memenuhi kebutuhan daerah atau 

lokal dan juga meningkatkan kemampuan dalam pemenuhan permintaan pasar.  

Faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu pembangunan daerah 

adalah proses perencanaan, karena pembangunan ekonomi tidak bisa hanya 

diserahkan kepada mekanisme pasar. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan atas pilihan-pilihan 

berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada 

masa yang akan datang (Arsyad, 2004: 19). 

Widodo (2006: 111) mengatakan kegiatan perencanaan pembangunan 

untuk mengembangkan sektor ekonomi dimulai dengan melakukan identifikasi 

sektor unggulan atau potensial ekonomi daerah. Perencanaan pembangunan 

ekonomi memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam 

menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan 

tepat. Ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasikan 

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

mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan 

prospek sektor ekonomi dimasa mendatang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial 

untuk dikembangkan dimasa mendatang walaupun pada saat ini belum mempunyai 

tingkat daya saing yang baik. Dengan teridentifikasikannya potensi kegiatan 

ekonomi daerah maka dapat disusun kebijakan pembangunan yang berlandaskan 

pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  
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Beberapa uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penelitian tentang 

potensi ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta peranan 

subsektor perkebunan dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Lamongan 

sangat penting untuk dikaji secara lebih terperinci. Dengan mengetahui potensi 

ekonomi yang ada di Kabupaten Lamongan, maka perencanaan pembangunan 

daerah dalam menghadapi masa yang akan datang dapat lebih terarah serta dapat 

dijadikan dasar dalam penerapan kebijakan skala prioritas untuk mengoptimalkan 

pendayagunaan potensi ekonomi daerah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

Dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lamongan, sektor pertanian, 

kehutanan, perikanan juga sangat berperan penting dalam memberikan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dikarenakan sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang diandalkan dikarenakan mampu 

memberikan peningkatan dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia pada 

umumnya dan di Kabupaten Lamongan pada khususnya. Keadaan inilah yang 

memperlihatkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah 

satu sektor yang unggul dan mempunyai potensi yang cukup besar dalam berperan 

sebagai peningkatan ekonomi yang terbukti bahwa, sektor ini masih 

memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik. 

Jika dilihat data PDRB (harga konstan), dapat diketahui bahwa penyumbang 

PDRB terbesar dari tahun 2011-2015 disumbang oleh sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan dengan nilai rata-rata 36% dari total PDRB Kabupaten Lamongan. 

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling dominan 

dalam struktur perekonomian Kabupaten Lamongan dan sektor pertanian, 
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kehutanan dan perikanan merupakan sektor basis utama pada Kabupaten ini. 

Namun terjadi penurunan kontribusi pertumbuhan dari tahun 2012 sampai tahun 

2015 dan laju pertumbuhan mengalami penurunan pada tahun 2011 yang tadinya 

laju pertumbuhan secara terus-menerus sampai tahun 2015. Terjadinya penurunan 

pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan salah satunya disebabkan 

oleh menurunnya volume produksi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

sebagai akibat dari penurunan luas panen sehingga mengakibatkan penurunan 

produktivitas dan hal ini mempengaruhi pendapatan ekonomi sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan. Berikut ini merupakan data PDRB Kabupaten Lamongan 

tahun 2011-2015 atas dasar harga konstan. 

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan Tahun  

2011-2015 (Milyar Rupiah) 

NO Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Pertanian, Kehutanan & 

Perikanan 

6.587,08 7.059,02 7.478,65 7.895,06 8.255,53 

2 Pertambangan Dan 

Penggalian 

233,94 240,47 244,45 259,32 284,32 

3 Industri Pengelolahan 1.237,38 1.317,05 1.408,47 1.527,80 1.652,11 

4 Pengadaan Listrik Dan Gas 13,11 14,44 14,99 15,41 15,59 

5 Pengadaan Air Dan 

Pengolahan Sampah 

19,78 20,64 22,27 23,05 24,30 

6 Konstruksi 1.963,77 2.042,51 2.162,73 2.272,59 2.310,22 

7 Perdagangan Besar Dan 

Eceran 

3.168,17 3.466,00 3.807,25 4.105,55 4.400,99 

8 Transportasi Dan 

Pergudangan 

127,43 135,44 146,40 159,38 171,51 

9 Penyediaan Akomodasi Dan 

Makan Minum 

227,17 240,11 254,62 279,21 314,95 

10 Informasi Dan Komunikasi 1.299,44 1.401,35 1.510,79 1.613,57 1.725,43 

11 Jasa Keuangan Dan Asuransi 319,08 352,03 400,44 426,03 456,47 

12 Real Estat 340,10 376,99 411,27 444,48 480,17 

13 Jasa Perusahaan 49,88 51,86 54,89 58,38 62,38 

14 Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan 

839,77 851,89 866,28 869,61 922,21 

15 Jasa Pendidikan 437,03 473,75 515,18 556,36 600,66 

16 Jasa Kesehatan Dan Sosial 132,84 148,74 162,28 178,00 194,27 

17 Jasa Lainya 364,48 370,41 387,89 416,36 445,74 

 PDRB 17.360,49 18.562,69 19.848,84 21.100,15 22.316,83 

Sumber: BPS Kabupaten Lamongan 
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Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan telah memperlihatkan 

kinerja yang memuaskan dan juga merupakan salah satu subsektor yang telah 

memberikan salah satu sumbangan terbesar pada pembentukan PDRB Kabupaten 

Lamongan. Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang 

sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor perikanan, dan sektor pertanian. 

Hal tersebut membuktikan posisi strategis serta kontribusi Kabupaten Lamongan 

melalui sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. 

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Lamongan dapat 

diketahui apabila melakukan pengkajian terhadap sektor yang ada di sektor tersebut 

sehingga pemerintah bisa mempersiapkan perancanaan yang lebih efektif. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah; 

1) Sektor apa saja yag termasuk sektor unggulan, andalan, prospektif dan 

tertinggal dalam sektor pertanian Kabupaten Lamongan tahun 2011-

2015? 

2) Bagaimana perubahan pertumbuhan sektor  pertanian Kabupaten 

Lamongan dengan Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015? 

C. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, penulis 

memberikan beberapa batasan variabel yakni : 
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1) Agar pembahasan masalah tidak meluas sehingga perlu diberi batasan 

masalah. Penelitian ini hanya membahas pada sektor pertanian, 

kehutanan, perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2011-2015 

menggunakan data PDRB Kabupaten Lamongan. 

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan atas 

harga konstan. Pengertian PDRB dalam hal ini adalah jumlah nilai 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi dalam 

suatu wilayah/daerah, dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut :  

1) Mengetahui sektor yag termasuk dalam sektor unggulan, andalan, 

prospektif dan tertinggal dalam sektor pertanian, kehutanan, perikanan 

Kabupaten Lamongan. 

2) Menganalisis perubahan pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, 

perikanan antara Kabupaten Lamongan dengan Provinsi Jawa Timur. 

E. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, antara lain : 

1) Sebagai salah satu prasyarat penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, universitas 

Muhammadiyah Malang.  
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2) Sebagai sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang

telah diperoleh dari Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan.

3) Dapat memberikan informasi dan bahan masukkan mengenai

perkembangan sektor pertanian, kehutanan, perikanan di Kabupaten

Lamongan bagi pemerintah daerah terkait.

4) Dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan

pengembangan sektor pertanian, kehutanan, perikanan di Kabupaten

Lamongan.
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