
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. 

Hasil pembangunan harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud 

peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Suatu proses 

dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada 

dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 2004: 

298-299) 

Pada era otonomi daerah penentuan sektor unggulan merupakan hal yang 

penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.  Pemerintah daerah 

diharapkan dapat lebih kreatif mengembangkan perekonomian dengan 

sumberdaya ekonomi di wiliyahnya. Sektor unggulan dalam perekonomian daerah 

adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah dalam 

menyusun kebijakan pembangunan untuk mempercepat laju pertumbuhan 

ekonomi.  

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk meningkatkan adanya 

pembangunan dalam suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang 

secara tidak langung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi dalam daerah 

tersebut disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan laju pertumbuhan
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ekonomi adalah kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan 

tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan 

apakah terjadi perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi. Proses laju 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan dengan menggunakan 

tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat 

perkembangan seringkali digunakan sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah 

dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi (Tambunan, 

2011, dalam Takalumang, Vekie A. Rumatedan Agnes L. Ch. P Lapian, 2018). 

PDRB menurut lapangan usaha dapat dikategorikan dalam berbagai sektor 

ekonomi yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan; 

Pengadaan Listrik Air dan Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan 

Daur Ulang; Kontruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil; 

Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 

Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa 

Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan; Jasa Lainnya. 

Tingginya sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi 

terhadap PDRB suatu daerah maka dapat melaksanakan pertumbuhan ekonomi 

kearah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi jika dilihat dari PDRB adalah salah 

satu indikator untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. PDRB juga 

menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam 

dan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan nilai tambah. 
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Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 

kota yang mempunyai banyak potensi ekonomi di setiap sektor-sektornya, tetapi 

masih belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

analisa tentang potensi ekonomi wilayah yang ada sehingga dapat meningkatkan 

investasi dan pembnagunan daerah yang akhirnya dapat tercapai pengembangan 

wilayah yang diinginkan yang terimplementasi berkembangnya pertumbuhan 

ekonomi pada setiap tahunnya. 

Penyelenggaraan pembangunan provinsi juga menjadi salah satunya. 

Pembangunan ekonomi di Jawa Timur menjadi salah satu yang terbesar di 

Indonesia dengan sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 

tinggi untuk pembangunan nasional.  

PDRB Jawa Timur memberi sumbangan yang cukup tinggi kepada 

pembangunan nasional. Sumbangan tersebut hanya didominasi oleh kota atau 

kabupaten besar. Kondisi ini menggambarkan ketidak merataan seperti yang 

terjadi di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kontribusi yang sangat kecil 

bila dibandingkan dengan konribusi PDRB Kabupaten Sidoarjo. Ketidak merataan 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini : 
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Tabel 1.1 Kontribusi PDRB KabupatenTerhadap PDRB JawaTimur Dalam 

Persen 

Kabupaten Kontribusi PDRB 

Kab. Sidoarjo 8,57 

Kab. Pasuruan 6,15 

Kab. Gresik 5,78 

Kab. Malang 4,38 

Kab. Banyuwangi 3,55 

Kab. Mojokerto 3,46 

Kab. Jember 3,35 

Kab. Kediri 1,78 

Kab. Tulungagung 1,67 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 1.1 Kontribusi PDRB Kabupaten Tulungagung terhadap 

PDRB Jawa Timur hanya sebesar 1,67%, hal ini begitu kecil jika dibandingkan 

dengan kabupaten lainnya. Kabupaten Tulungagung memiliki infrastruktur yang 

kurang memadai jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Selain itu 

Kabupaten Tulungagung juga mempunyai sumberdaya alam yang sangat 

berpotensi, tetapi kontribusi PDRB Kabupaten Tulungagung belum cukup besar 

terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur karena sumberdaya tersebut kurang 

dimanfaatkan secara maksimal.  

Berdasarkan data dari BPS, PDRB Kabupaten Tulungagung ADHK 2010 

mempunyai nilai sebagai berikut selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 

pada tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 nilai PDRB sebesar 20164271,43 milyar 

rupiah, tahun 2014 sebesar 21265193,56 milyar rupiah, tahun 2015 sebesar 

22326624,63 milyar rupiah, tahun 2016 sebesar 23446436,56 milyar rupiah, dan 

tahun 2017 sebesar  24657365 milyar rupiah.  
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Sementara itu, Kabupaten Tulungagung mempunyai laju pertumbuhan 

PDRB yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Laju pertumbuhan tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagi berikut : 

 

Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung 2018 

Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung 

Tahun 2013-2017 Dalam Persen 

Berdasarkan Gambar 1.1 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulungagung 

tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Tulungagung sebesar 6.13%, pada tahun 2014 menurun menjadi 

5.46%, pada tahun 2015 menurun sebesar 4.99%, pada tahun 2016 mengalami 

kenaikan menjadi 5.02%, dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 

5.08%. 

PDRB Kabupaten Tulungagug memberikan sumbangan yang masih rendah 

kepada PDRB Jawa Timur. Dilihat dari kontribusinya Kabupaten Tulungagung 

adalah daerah yang memiliki sumbangan yang rendah dan memiliki pertumbuhan 
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ekonomi yang masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi 

Jawa Timur. Sehingga perlu dikaji dalam bentuk analisis sektor ekonomi 

unggulan di Kabupaten Tulungagung. 

B. Batasan Masalah  

Mengingat ruang lingkup pembangunan ekonommi daerah sangat luas maka 

peneliti membatasi pembahasan masalah pada sektor-sektor unggulan ekonomi 

yang dapat mendukung pembangunan pertumbuhan di Kabupaten Tulungagung 

dengan pendekatan Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 

tahun 2013-2017. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Sektor apakah yang menjadi sektor ekonomi unggulan dan non unggulan di 

Kabupaten Tulungagung? 

2. Sektor apakah yang mempunyai daya saing tinggi atau mempunyai keuggulan 

kompetitif dan bagaimana perubahan dan bagaimana pergeseran sektor-sektor 

perekonomian wilayah Kabupaten Tulungagung? 

3. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian di Kabupaten 

Tulungagung? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui sektor ekonomi ungulan dan non unggulan di Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Untuk mengetahui sektor ekonomi yang mempunyai daya saing tinggi atau 

mempunyai keuggulan kompetitif dan  perubahan dan pergeseran sektor-sektor 

perekonomian wilayah Kabupaten Tulungagung. 

3. Untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian di Kabupaten 

Tulungagung.  

E. Manfaat Penilitian 

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan sector ekonomi unggulan. 

2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 

Diharapakan dapat dijadikan masukan atau acuan guna menyempurnakan 

kebijakan program-program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Tulungagung. 

 


