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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki  

potensi utama di bidang pertanian, perdagangan dan peternakan. 

Pengembangan sektor pengolahan hasil pertanian (sector primer) yang di 

senergikan kedalam industry jasa, seperti obyek wisata dan perhotelan yang 

saat ini menjadi kekuatan dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat 

yang berada di Kota Batu, bidang pertanian, pariwisata dan perdagangan 

telah menjadi sector utama dalam menggerakan perekonomian di Kota 

Batu.  Bidang bidang tersebut telah memberikan banyak kontribusi terhadap 

perekonomian Kota Batu. Walaupun beberapa akhir ini sector pariwisata 

dan perdagangan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, 

tetapi sector pertanian tetap menjadi sector utama yang menunjang 

pengembangan Kota Batu.  

Dilihat dari struktur mata pencaharian masyarakat menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010  sebanyak 37,03% penduduk 

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, sebanyak 25,06% 

penduduk menggantungkan hidup pada sektor perdagangan dan 15,61% 

menggantungkan hidup pada sektor jasa.  Tetapi pada 2018 jumlah 

penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada sektor pertanian mulai 

menurun. Menurut data  BPS dilihat dari mata pencahariannya penduduk 

bekerja pada sektor pertanian yaitu dengan jumlah 27.179 penduduk, 
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kemudian di urutan kedua pada sektor perdagangan hotel dan rumah makan 

sebanyak 38.498 penduduk dan yang terakhir pada sektor jasa sebanyak 

20.844 penduduk. Dalam kurun waktu 8 tahun telah terjadi pergeseran 

peranan sektor terhadap kehidupan masyarakat Kota Batu yang lebih 

memilih menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan (Ruslan, 

2015) 

Salah satu indikator ekonomi yang sangat penting dalam 

pembangunan perekonomian suatu daerah yaitu Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai yang dihasilkan atau  produk 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seKtor di suatu daerah tertentu pada 

jangka waktu tertentu (setahun) . PDRB menjadi indikator penting untuk 

mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang bisa mengindikasi 

total produksi neto barang atau jasa dan selanjutnya dapat digunakan 

sebagai dasar perencanaan atau evaluasi pembangunan disuatu wilayah. 

Dibawah ini table laju pertumbuhan setiap sektor di kota Batu selama tahun 2012-2016 
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Tabel 1.1 Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ADHK 

menurutlapangan usaha di Kota Batu tahun 2012-2016 ( Juta Rupiah) 

 

Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 2016 

pertanian,kehutanan,perikanan 3,82 1.59 3.52 3.25 4.86 

pertarmbangan dan penggalian 2,85 2.92 3.22 2.58 2.80 

industri,pengolahan 6,66 7.43 6.92 6.19 6.09 

listrik, gas 11,98 6.57 4.92 4.46 5.46 

Air , pengolahan 

sampah,limbah  

7,27 
6.48 4.73 5.68 3.46 

Konstruksi 
11,29 11.2

0 
11.31 10.01 8.90 

perdagangan besar(reparasi 

mobil&motor 

9,11 
9.12 6.51 7.17 6.80 

transportasi&pergudangan 8,32 8.77 9.04 8.18 6.50 

penyediaan akomodasi 

makanminum 

7,09 
7.63 8.75 9.62 8.98 

informasi&komunikasi 
9,71 10.0

5 
7.7 9.62 5.97 

jasa keuangan&asuransi 
9,08 10.4

6 
6.86 6.46 4.95 

real estate 9,42 9.68 7.75 5.04 4.76 

jasa perusahaan 5,25 7.13 9.61 6.26 5.08 

administrasi pemerintah 3,16 2.46 3.07 2.38 3.91 

jasa pendidikan 8,72 9.36 7.1 4.14 6.24 

jasa kesehatan 9,10 9.33 9.38 3.39 4.81 

jasa lainnya 5,37 6.40 6.69 6.91 6.92 

 Sumber : BPS Kota Batu      

 

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan Produk Domestik Regioanl Bruto ( PDRB) diatas 

dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan sektor sekunder yaitu (manufaktur) mengalami 

kenaikan tiap tahunnya sedangkan sektor primer( pertambangan, pertanian, dan perikanan) 

menglami penurunan yang fluktuatif ditiap tahunnya. Sedangkan seperti yang sudah kita 

ketahui bersama bahwa kota batu identic dengan kota wisata, perekonomian kota batu 

banyak ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian, letak kota batu yang berada didaerah 

pegunungan dan dataran tinggi membuat perekonomian kota batu batu di tunjang oleh 
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sektor ini (Kota Batu wikipedia, n.d.)Tetapi seperti yang peneliti sudah jelaskan di atas 

bahwa terjadi pergeseran antara sektor primer dan sektor sekunder dalam Laju 

pertumbuhan PDRB Kota Batu tahun 2012-2018. berdasarkan permasalahan di atas 

peneliti mengambil inisiatif untuk meneliti pertumbuhan ekonomi di Kota Batu, serta 

meneliti potensi dan kontribusi sektor dan subsektor  yang ada di Kota Batu tahun 2012-

2016. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan subsektor dan tingkat pertumbuhan 

ekonomi di Kota Batu dari tahun 2012- 2016? 

2. Sebarapa besar tingkat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap 

PDRB kota Batu tahun 2012-2016? 

3. Sector apa yang menjadi sektor unggulan di Kota Batu tahun 2012-

2016? 

C. Batasan Masalah  

  Untuk memfokuskan penelitian yang akan di bahas agar tetap focus 

pada bahasan yang akan di teliti. penelitian ini menitik beratkan pada 

pertumbuhan ekonomi, kontribusi sector di Kota Batu periode tahun 2012-

2016. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui tingkat pertumbuhan subsector dan tingkat pertumbuhan 

ekonomi di Kota Batu dari tahun 2012-2016 

2. Untuk mengetahui kontribusi sector terhadap PDRB di Kota Batu tahun 

2012 sampai 2016 

3. Untuk mengetahui sector unggulan di Kota Batu tahun 2012-2016 

E. Manfaat penelitian  

1. Bagi pemerintah Kota Batu 

Diharapkan hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi 

bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan dan 

pengembilan kebijakan yang kemudian dapat di gunakan untuk 

meningkatkan atau memaksimalkan potensi sektoral yang ada di Kota 

Batu  . selain diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi instansi 

terkait atau Kota Batu dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan 

pembangunan daerah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi  bahan referensi 

dan acuan untuk penelitian selanjutnya pada masa yang akan datang . 

sehingga peniliti selanjutnya dapat menyempurnakan . 

 


