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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi mendorong akan timbulnya saling ketergantungan antar

neraga. Situasi ini telah menciptakan peluang dan juga ancaman sehingga bagi

setiap negara perlu melakukan penyesusaian pada langkah kebijakan untuk

menghadapi era globalisasi ini. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat

global tidak lepas dari perubahan ditingkat regional maupun global, ditambah

lagi saat ini perdagangan bebas dimana semua negara bebas memasarkan

barang-barang produksinya tanpa ada batasan sehingga persaingan

perekonomian di dunia menjadi semakin ketat dan menjadi sejarah

perekonomian di dunia.

Seiring perkembangan dan perubahan perekonomiaan yang terjadi

didunia Indonesia harus mempersiapkan diri agar mampu memanfaatkan

perubahan sehingga peluang agar terwujudnya masyarakat yang adil, makmur,

dan sejahtera. Pada tingkat regional juga harus mampu meningkatkan

perekonomian yang mampu meningkatkan keunggulan suatu wilayah atau

daerah sehingga dari setiap proyeksi sektoral ekonomi yang ada tersebut

mampu mendorong atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
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Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang terdapat di Jawa Timur

yang memiliki luas 1.371,78 km2, sehingga besar wilayah dari Kabupaten

Ponorogo digunakan untuk area kehutanan yaitu dengan luas 1.023,11 km2

sementara sisanya untuk area pertanian dengan luas 384,67 km2 berdasarkan

perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo pada tahun 2005. Data

jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo yang tercatat di BPS yaitu sebesar

869.894 jiwa pada tahun 2017. Dilihat dari perkembangannya, bahwa

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo selama dua tahun terakhir masing-

masing sebesar 5,29 persen ditahun 2016 dan 5,10 persen ditahun 2017.

Sedangkan, Kota Madiun merupakan daerah yang terdapat di Jawa

Timur yang memiliki luas 33,23 km2, jumlah lahan sawah di Kota Madiun

sebesar 1.038,11 hektar, pada tahun 2015 luas lahan tegal atau kebun 152

hektar. Penduduk Kota Madiun berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016

sebanyak 175.607 juwa. Berdasarkan perhitungan BPS Kota Madiun diketahui

bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tahun 2016 sebesar 5,90 persen dari

tahun sebelumnya, dan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tahun 2016 sebesar

7,30 persen pada tahun 2017.

Data PDRB merupakan data yang penting dalam menganalisis kondisi

perekonomian suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB yang positif

menunjukkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor yang bergerak maju
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atau meningkat dan bersifat saling mempengaruhi antar sektor satu dengan

sektor lainnya.

Data PDRB dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah

karena ditampilkan berdasarkan sektor maupun subsektor, data PDRB juga

dapat menunjukkan tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu daerah

dengan membandingkan data PDRB berdasarkan harga konstan dan data PDRB

berdasarkan harga berlaku. Selain itu PDRB perkapita penduduk juga dapat

memberikan gambaran tingkat kesejahteraan penduduk disuatu daerah.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut dapat lebih kreatif

dalam mengembangkan perekonomian wilayahnya dengan melibatkan peran

aktif masyarakat dan swasta untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah satu

indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah melalui

otonomi daerah, serta percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi

merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah

daerah berdasarkan sumber daya yang terbatas adalah dengan menitikberatkan

pembangunan pada sektor-sektor yang mampu memberikan dampak

pengganda yang besar terhadap sektor-sektor lainnya atau bahkan

perekonomian secara keseluruhan.

Sektor unggulan dalam perekonomian daerah menjadi faktor penting

yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan-
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kebijakan pembangunan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi

daerah. Tidak mudah untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah, potensi

ekonomi daerah atau kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin

dan layak untuk dikembangkan dan menjadi sumber pendapatan masyarakat

disuatu daerah tersebut, bahkan menjadi perekonomian daerah secara

menyeluruh untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Tujuan pengembangan ekonomi ialah peningkatan pendapatan riil perkapita

serta adanya keadilan dan pemerataan dalam penghasilan maupun kesempatan

berusaha, sehingga setelah mengetahui tujuan dan sasaran bagi pemerintah

daerah dan siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha pada daerah

tersebut.

Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda terutama dengan

adanya perbedaan sumber daya manusia, sumber daya alam, terknologi, dan

aktifitas social budaya serta bagaimana pemanfaatannya. Penyusuna kebijakan

pembangunan daerah tidak dapat hanya menir kebijakan nasional atau

kebijakan daerah lain yang dianggap lebih berhasil. Untuk membangun suatu

daerah atau wilayah, kebijakan yang harus diambil harus sesuai dengan

masalah, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu

perlu kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah agar dapat memajukan

daerahnya. Penelitian yang mendalam tentang keadaan daerah harus dilakukan
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untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi perencanaan

pembangunan daerah tersebut.

Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan,

perbandingan tersebut baik secara regional, nasional maupun internasional.

Pada lingkup internasional, suatu sektor bisa dikatakan unggulan jika sektor

tersebut memiliki kemampuan bersaing dengan sektor yang sama dengan

negara lain. sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dikatakan sebagai

sektor  unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan

sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah atau daerah lain, baik dipasar

nasional maupun dipasar domestik. Sektor unggulan di suatu daerah

berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah yang bersangkutan.

Pemilihan penelitian ini adalah Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun

karena melihat dari keadaan geografis dan demografi cukup potensial untuk

dikembangkan. Selain itu dilihat dari perbandingan SWP Madiun dan

Sekitarnya PDRB Kabupaten Ponorogo lebih tinggi dibanding Kota Madiun

namun pertumbuhannya lebih kecil dibanding Kota Madiun. Dengan penelitian

ini diharapkan dapat memberikan perbandingan sektor unggulan yang dimiliki

Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan alat

analisis Shift Share Classic dan Location Quotien, serta Tipologi Klassen.
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Dilihat dari data perbandingan antar Satuan Wilayah Pembangunan

(SWP) Madiun dan Sekitarnya. PDRB Kabupaten Ponorogo memiliki nomial

terbesar setelah Kabupaten Ngawi. Meski memiliki nominal PDRB yang besar

di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan Sekitarnya, dari sisi

pertumbuhan PDRB Kabupaten Ponorogo tumbuh lebih lambat dibanding

dengan Kota Madiun  yaitu sebesar 5,29 persen sedangkan Kota Madiun

memiliki pertumbuhan PDRB sebesar 5,90 persen pada tahun 2017. Perbedaan

pertumbuhan tersebut dapat diketahui dari tabel data Satuan Wilayah

Pembangunan Madiun dan Sekitarnya tahun 2017.

Berikut ini adalah data yang menunjukkan perbandingan PDRB dan

pertumbuhan ekonomi di Satuan Wilayah Pembangunan Madiun dan

Sekitarnya:

Tabel 1.1 Perbandingan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Di Satuan

Wilayah Pembangunan Madiun Dan Sekitarnya Tahun 2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2017

Kab./Kota PDRB ADHB

(Milyar RP.)

Pertumbuhan

Ekonomi (%)

Kab. Pacitan 12.766,62 5,21

Kab. Ponorogo 16.419,94 5,29

Kab. Madiun 15.226,97 5,27

Kab. Magetan 15.192,85 5,31

Kab. Ngawi 16.530,38 5,21

Kota Madiun 11.185,11 5,90

JAWA TIMUR 1.855.042,70 5,55
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B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian pernyataan yang lengkap dan terperinci

mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan

pembatsan masalah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Ponorogo

dan Kota Madiun?

2. Seberapa besar perbedaan laju pertumbuhan antar sektor ekonomi

Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun?

3. Sektor apa saja yang menjadi sektor basis dan memiliki potensi untuk

dikembangkan di Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun

C. Batasan Masalah

Guna penelitian ini tidak meluas sehingga perlu diberi batasan

masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mengkaji bagaimana perbedaan potensi ekonomi yang

dimiliki Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun?

2. Mengkaji perbedaan laju pertumbuhan antar sektor ekonomi Kabupaten

Ponorogo dan Kota Madiun?

3. Mengkaji sektor basis dan potensi sektor dalam kurun waktu 2012-2017 di

Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun serta model sektor yang digunakan

adalah model sektor baru yang berjumlah 17 sektor ekonomi?
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan potensi ekonomi Kabupaten Ponorogo dan

Kota Madiun?

2. Untuk mengetahui perbedaan laju pertumbuhan antar sektor ekonomi

Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun?

3. Untuk mengetahui sektor basis dan perkembangannya di Kabupaten

Ponorogo dan Kota Madiun?

E. Manfaat Penelitian

Dengan mengadakan penelitian ini maka ada beberapa manfaat yang

diharapkan:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun

Sebagai sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang

bermanfaat dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan pengambilan

kebijakan-kebijakan oleh pemerintah dalam mengembangkan dan menggali

potensi ekonomi di Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang

Untuk menambah bahan pustaka dan bahan referensi Universitas

Muhammadiyah Malang untuk pengembangan penelitian sejenis atau

penelitian berikutnya.
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3. Bagi Penulis

Memperoleh pengalaman belajar dalam memecahkan masalah tentang

masalah yang telah diteliti serta menambah wawasan dalam pengembangan

ilmu pengetahuan yang sekama ini telah diperoleh.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam perekonomian suatu daerah terdapat berbagai jenis sektor ekonomi

seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan

penggalian, dan sektor-sektor lainnya. Sektor ekonomi tersebut digoongkan

menjadi tiga jenis kategori yaitu, sektor basis, sektor non basis, dan sektor

potensial. Untuk meningkatkan perekonomian atau membantu laju

pertumbuhan ekonomi diperlukan sektor potensial untuk mendorong laju

pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. karena sektor potensial merupakan

sektor yang masih dan perlu dikembangkan oleh pemerintah dan mampu

menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut.


