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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya di pengaruhi oleh keunggulan 

komperatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi yang dimiliki 

oleh daerah itu sendiri. Oleh karean itu dalam pemamfaatan dan pengembangan 

ekonomi daerah harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi 

ekonmi daerah dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, 

sehingga dapat memberikan gambaran sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat 

dilaksanakan dan dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat yang 

ditunjukkan dengan pendapatan perkapita.  

Pertanian merupakan sebuah indikasi penting bagi warga negara Indonesia 

dikarenakan pertanian merupakan salah satu mata pencaharian warga negara 

Indonesia yang sangat dominan dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama 

dalam pertanian tanaman padi. Pada Kabupaten Malang sendiri pertanian adalah 

salah satu hasil mata pencaharian yang memeiliki potensi yang tinggi bagi 

masyarakat Kabupaten Malang. Dengan luas wilayah wilayah Kabupaten Malang 

2.977,05 km² , dengan luas area pertanian sebesar sekitar 14,31% (45.888 hektar) 

merupakan lahan sawah,  35,45% (113.664 hektar) adalah ladang/kebun, 7,06% 

(22.643 hektar) adalah areal perkebunan, 12,50% (40,078 hektar) adalah hutan      

(kominfo Kabupaten Malang, 2016). 

Dari data BPS Kabupaten Malang menunjukkan bahwa pertumbuhan 

sektor pertanian dalam kurun waktu 5 tahun dalam perkembangannya
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 menghasilkan nilai pertumbuhan yang kurang memuaskan meskipun 

menunjukkan nilai yang posoitif, hal ini terlihat pada laju pertumbuhannya yang 

memiliki nilai fluktuatif, dimana pada tahun 2012 menunjukkan nilai sebesar 

5,68% kemudian ini ke tahun berikutnya dan tahun 2014 menunjukkan nilai yang 

terendah dimana nilai laju pertumbuhan sebesar 2,84%. Walaupun dengan begitu, 

sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang tinggi, hal tersebut terlihat 

dari tahun 2012-2016 PDRB Kabupaten Malang mengalami peningkatan  

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Malang.  

Sektor pertanian juga telah terbukti memiliki peranan penting bagi 

perekonomian suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada kontribusi sektor pertanian 

yang tidak hanya berperan dalam pembentukan PDB, kesempatan kerja, 

peningkatan pendapatan daerah. Pertanian juga dipandang memiliki sektor 

kemampuan khusus dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan ( growth 

with equality ) atau pertumbuhan yang berkualitas (Daryanto,2009).  

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang memperhatikan pola 

kehidupan yang sedang berlangsung pada masyarakat ini bertujuan untuk 

mensejahterakan masyarakat harus dilakukan dengan pembangunan yang 

berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan daerah yang perlu diperhatikan 

adalah kondisi dan karakter kehidupan masyarakat yang nyata-nyata berbeda 

antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, dapat dilihat dari segi 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerahnya.  Maka, kebijakan 

pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu 

memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya agar mampu meraih hasil yang 

optimal. Keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat melalui pertumbuhan 
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ekonominya, dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).   

Pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Malang merupakan upaya 

untuk mensejahterakan masyarakat-nya secara adil dan merata, sehingga daerah 

yang ada di kabupaten Malang tidak tertinggal dalam pembangunan wilayah. 

Salah satu potensi yang ada di Kabupaten Malang ialah potensi di bagian sektor 

pertanian walaupun kabupaten Malang mempunyai beberapa sektor seperti 

Perikanan, pariwisata, kehutanan dan pertanian. Tetapi dibagian sektor 

pertanianlah yang mempunyai banyak peran dalam pembangunan daerah tersebut. 

Hal ini dapt dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

daerahnya.  

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan 2010   

Menurut Lapangan Usaha (milyarrupiah) 2012-2016 

Komoditas Sub Sektor 

Pertanian 
2012 2013 2014 2015 2016 

1. pertanian, peternakan, 

perburuan dan jasa 

pertanian 

116.214.2 117.152.8 120.975.9 124.256.3 127.069.0 

a. Tanaman Pangan 47.585.5 48.241.2 49.679.1 51.233.8 52.137.6 

b. Tanaman 

Holtikultural 
14.461.7 14.298.1 14.735.3 15.476.6 16.600.8 

c. Perkebunan 23.452.4 23.877.7 25.064.6 25.379.1 25.192.1 

d. Peternakan 29.055.8 29.365.6 29.704.6 30.302.8 31.246.1 

e. Jasa pertanian dan 

perburuan  
1.658.8 1.730.2 1.792.3 1.864.0 1.892.4 

2. kehutanan dan 

penebangan kayu 
5.675.8 6.046.9 6.055.1 6.257.5 5.686.9 

3. perikanan  24.112.6 26.904.0 28.752.9 30.393.5 31.931.6 

Sumber : BPS Jawa Timur (2016) 

Keterangan :  

*)    Angka Sementara  

**)  Angka Sangat Sementara  
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Berdasarkan data atau Tabel 1.1 dari Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi 

Jawa Timur di atas, sub sektor pertanian menyumbang PDRB atas harga konstan 

sebesar Rp 116.214.2 Milyar pada tahun 2012 dan terus mengalami peningkatan 

sebesar Rp 127.069.0 pada tahun 2016. 

Kemudian menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukan 

bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan 2010 

Provinsi Jawa Timur menyumbangkan sebesar Rp 1.124.464.64 Milyar pada 

tahun 2012 dan kemudian mengalami peningkatan sebesar Rp 1.405.561.04 

Milyar pada tahun 2016. 

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 

(Miliar Rupiah) Tahun 2012-2016 

Komoditas Sub Sektor 
Pertanian  

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Peratanian, Peternakan,    
Perburuan dan Jasa Pertanian 

8.689.17 8.969.58 9.224.60 9.542.36 9.836.91 

a.  Tanaman Pangan  7.809.22 7.974.69 8.153.62 8.398.89 8.646.39 

b. Tanaman Holtikultural 1.823.39 1.879.37 1.931.07 1.989.04 2.006.75 

c. Perkebunan 2.320.32 2.325.24 2.371.94 2.489.81 2.630.76 

d. Peternakan 1.001.88 1.054.47 1.098.48 1.109.48 1.117.66 

e. Jasa Pertanian dan 
Perburuan 

2.538.88 2.584.89 2.615.96 2.670.39 2.747.84 

2. Kehutunan dan Penebangan 
Kayu 

124.74 130.73 136.18 140.17 143.37 

3. Perikanan 131.85 144.86 145.15 150.05 136.54 

Sumber : BPS Kabupaten Malang (2016) 

Keterangan :  

*)    Angka Sementara  

**)  Angka Sangat Sementara  

Potensi sumber daya sub-sektor pertanian biasanya dikaitkan dengan 

tingkat jumlah atau hasil tani tersebut, hal ini dapat dilihat dari beberapa jenis 

petani yang menghasilkan produksi tani yang berkualitas dan banyak.  
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Berdasarkan sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Malang di atas, sub sektor pertanian menyumbang PDRB atas dasar harga konstan 

sebesar Rp.8.689.17 Miliar pada tahun 2012 dan terus mengalami peningkatan 

yang positif sebesar Rp9.836.91 pada tahun 2016. 

Selain itu menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukan 

bahwa sektor pertanian di Kabupaten Malang menyumbang PDRB atas harga 

konstan sebesar Rp.47.076 miliar rupiah pada tahun 2012 dan PDRB kabupaten 

Malang mengalami peningkatan yang sangat positif pada tahun 2016 yaitu sebesar 

Rp.58.247.30 miliar rupiah. Dari 38 kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa 

Timur, Kabupaten Malang menduduki peringkat ke 6 pada tahun 2016 dalam 

PDRB atas harga konstan 2010 menurut BPS provinsi Jawa Timur dari 

keseluruhan sektor yang ada di setiap kabupaten/kota.  

Apalagi Kabupaten Malang mempunyai wilayah yang cukup luas dan 

sektor pertanian memiliki potensi yang sangat besar. Oleh karena itu untuk 

mempertahankan kontribusi serta potensi sektor pertanian dalam meningkatkan 

pembangunan wilayah di Kabupaten Malang perlu dilakukan pengidentifikasian 

yang berbasis pada sektor pertanian. Kabupaten Malang merupakan Kabupaten 

yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan potensi yang tidak 

kalah bersaing dengan daerah lain.  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, dalam proses pembangunan 

ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka sub-sektor pertanian 

mempunyai andil dalam proses pembangunan ekonomi daerah tersebut. Walaupun 

sub-sektor pertanian tidak sepenuhnya berkontribusi dalam pembangunan 
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ekonomi daerah. Oleh karena itu, maka penulis menguraikan rumasan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pertumbuhan sub sektor pertanian di Kabupaten Malang ? 

2. Sub sektor pertanian manakah yang yang berpotensi menjadi sektor 

unggulan ? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan kajian-kajian lainnya maka 

disini penulis membatasi masalah penelitian dikarenakan penulis mengambil data 

subsektor pertanian yang meliputi yaitu  tanaman bahan pangan, kehutanan, 

perikanan, tanaman perkebunan,peternakan, jasa pertanian dan tanaman 

holtikultural di Kabupaten Malang tahun 2012-2016.  

D. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan latar belakang, fokus dan masalah penelitian maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan sub sektor pertanian di Kabupaten 

Malang.  

2. Mengetahui potensi  sektor unggulan sub sektor pertanian di Kabupaten 

Malang. 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sendiri adalah : 

1. Menambah referensi bagi peneliti lain, kajian serta wacana untuk 

pengembangan bagi penelilti selanjutnya yang berkaitan dengan potensi 

dan daya saing sub-sektor pertanian di setiap daerah.  
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2. Pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dalam 

pengembangan potensi daerah untuk pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi daerah.  

3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di dalam bidang sektor 

pertanian bagi penulis dan peneliti selanjutnya.  

 


