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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sektor unggulan pada umumnya berkaitan dengan perbandingan, yaitu 

perbandingan yang dimaksud berskala regional, nasional dan internasional. 

Pertama, perbandingan berskala internasional merupakan suatu sektor 

dikatakan unggulan, apabila sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor 

yang sama dengan negara lain. Kedua,  pada skala nasional yang merupakan 

suatu sektor dapat dikatakan unggulan apabila sektor di wilayah tertentu 

mampu bersaing dengan sektor yang sama dihasilkan oleh wilayah lain, baik 

pada pasar nasional atau domestik. (Halawa, 2014). 

Sektor unggulan, memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh lebih 

cepat, dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama, adanya faktor 

pendukung terhadap sektor unggulan yaitu dengan adanya pertumbuhan tenaga 

kerja yang terserap, akumulasi modal, dan juga kemajuan teknologi 

(technological progress). Dengan adanya penciptaan peluang investasi, juga 

dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki 

oleh daerah yang bersangkutan.  (Halawa, 2014) 

Sektor unggulan daerah, berhubungan dengan data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dari daerah tersebut. Karena di dalam PDRB, terdapat 

informasi yang meliputi output sektor ekonomi atau kontribusi pada setiap
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sektor dan tingkat pertumbuhan pada suatu daerah yang meliputi, provinsi 

dan kabupaten/kota.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menjadi indikator 

pertumbuhan ekonomi dengan melihat perbedaan pendapatan dari tahun-tahun 

sebelumnya yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. 

Perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi peningkatan pendapatan dari 

tahun sebelumnya. Namun jumlah penduduk juga mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi, dengan PDRB tinggi disuatu daerah bukan berarti tingkat 

kesejahteraannya tinggi. Jumlah penduduk yang tingggi akan mempengaruhi 

PDRB per kapita menjadi rendah. 

Pada setiap daerah memiliki perbedaan potensi sumber daya alam yang 

dihasilkan oleh suatu daerah yang akan mempengaruhi hasil produksi masing-

masing daerah tersebut. Maka dari itu, pemerintah daerah membuat kebijakan 

otonomi daerah agar setiap daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri 

dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. 

Kota Batu yang merupakan salah satu dearah terbesar di Jawa Timur 

sebagai penghasil komoditas pertanian terutama tanaman holtikultura, selama 

periode 2012 hingga 2016 kontribusi pertanian , kehutanan dan perikanan 

sebesar 17,14 persen; 16,46 persen; 16,41 persen ; 16,30 persen dan 16,20 

persen dan dibarengi oleh meningkatnya sektor jasa lainnya dimana termasuk 

jasa hiburan dan jasa pariwisata selama tahun 2016 sebesar 15,35 persen yang 

memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian Kota Batu (Badan 

Pusat Statistik Kota Batu, 2012-2016). 
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Semenjak pada tahun 2012, nilai PDRB Perkapita Kota Batu mengalami 

pergerakan cukup pesat yakni sebesar Rp.41,5 juta. Pada tahun 2013, sebesar 

Rp.46,3 juta, tahun 2014 sebesar Rp.51,7 juta, tahun 2015 sebesar Rp.57,4 juta 

dan tahun 2016 sebesar Rp.61,8 juta atau meningkat 10 persen dibanding tahun 

sebelumnya (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2012-2016 ). 

Kendati, pertumbuhan ekonomi di Kota Batu mengalami penurunan 

selama periode tersebut. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi penurunan 

pertumbuhan ekonomi Kota Batu. Diantaranya, kondisi ekonomi global yang 

belum membaik serta, harga komoditas internasional yang masih stagnan pada 

level rendah, dan adanya berbagai kebijakan pemerintah yang kurang kondusif 

bagi dunia usaha seperti Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak 

(BBM), dan tingginya tingkat suku bunga bank kebijakan pemerintah (BI rate). 

Dengan adanya kebijakan tersebut menyebabkan melambatnya  pertumbuhan 

ekonomi Kota Batu. Selain itu, kebijakan pemerintah yang berskala nasional 

pun juga berimbas pada perekonomian Kota Batu (Badan Pusat Statistik Kota 

Batu,2012-2016). 

Berkaitan dengan masalah yang terjadi dan dihadapi Kota Batu, maka 

perlu adanya campur tangan pemerintah degan melihat adanya pertumbuhan 

ekonomi yang baik dan indikasi tersebut merupakan keberhasilan 

pembangunan ekonomi suatu daerah. Akan tetapi, pembangunan ekonomi 

perlu direncanakan kembali sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kota 

Batu. Untuk itu, penting adanya pembangunan ekonomi dengan mengetahui 

sektor-sektor basis yang dimiliki oleh setiap daerah, struktur perekonomian 
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daerah, klasifikasi daerah berdasarkan typologi klassen, ketimpangan antar 

daerah dan kecepatan pertumbuhan sektor-sektor perekonomian yang dimiliki 

oleh masing-masing daerah agar pemerintah Kota Batu dapat menentukan 

kebijakan ekonomi yang tepat. 

Sebab pembangunan ekonomi ini harus meliputi pertumbuhan ekonomi, 

yang dimana pembangunan ekonomi memiliki potensi untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan juga pertumbuhan ekonomi memperlancar proses 

pembangunan ekonomi. 

Sektor Ekonomi Unggulan Kota Batu akanfdapat diketahuijapabila 

dilakukandpengkajian padagsektor-sektor ekonomi, sehinggadpemerintah 

dapatjmenentukan kebijakan perencanaanrpembangunan yang lebih efektif dan 

efisien. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis akan mengajukan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah yang menjadi sektor unggulan di Kota Batu tahun 2012-2016? 

2. Bagaimana klasifikasi sektor unggulan di Kota Batu tahun 2012-2016? 

3. Bagaimana perubahan sektor perekonomian di Kota Batu tahun 2012-

2016? 

 

C.  Batasan Masalah 

Penelitian ini menganalisis tentang pembangunan ekonomi yang meliputi 

pertumbuhan ekonomi, sektor unggulan, klasifikasi perekonomian, perubahan 
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sektor perekonomian dan sektor-sektor apa saja yang keunggulan kompetitif 

yang terdapat di Kota Batu pada tahun 2012-2016 dengan variabel yang 

digunakan yaitu data-data Provinsi Jawa Timur serta PDRB Kota Batu. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis sektor unggulan di Kota Batu tahun 2012-2016. 

2. Mengklasifikasikan gambaran pola dan struktur pertumbuhan pada tiap 

sektor di Kota Batu menggunakan typologi klassen tahun 2012-2016. 

3. Menganalisis perubahan sektor perekonomian di Kota Batu tahun 2012-

2016. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai keadaan 

perekonomian kabupaten/kota di Jawa Timur, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam 

merumuskan kebijakan yang tepat terkait dengan masalah-masalah 

ketimpangan pendapatan, tingkat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan 

potensi sektor unggulan pada masing – masing wilayah di Kota Batu. 

2. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan teori 

terutama dalam hal perekonomian suatu daerah. 


