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Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan 
diberlakukannya otonomi daerah, dengan mendekatkan pembuatan keputusan ke daerah. 
Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik untuk 
mengatur urusan pembangunan ekonominya sendiri. Pemberlakuan otonomi daerah juga 
berarti Pemerintah Daerah harus memiliki rencana ekonomi daerah yang baik untuk 
menyediakan kesejahteraan bagi penduduknya. Perbedaaan tingkat pertumbuhan dan 
pembangunan wilayah akan membawa dampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan 
antar daerah, yang pada akhirnya justru akan menyebabkan ketimpangan regional antar 
daerah semakin besar. Pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak merata 
justru akan semakin menghambat pertumbuhan wilayah yang relatif tertinggal akan 
semakin tertinggal. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi pada 
tingkat kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan mengidentifikasi pola dan struktur 
pertumbuhan ekonomi seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Selain itu, juga untuk 
mengetahui bagaimana ketimpangan dan tingkat konvergensi antar kecamatan di 
Kabupaten Pasuruan. 
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang sifatnya 
memberikan gambaran secara umum bahasan yang diteliti dalam bentuk data atau angka 
yang kemudian dianalisa, diklasifikasikan dan diintepretasikan dalam bentuk uraian. 
Jenis data yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang 
tidak diambil secara langsung dari lapangan, tetapi merupakan data yang telah diolah 
sebelumnya dan dipublikasikan oleh instansi yang berkompeten. Adapun data sekunder 
yang digunakan yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 
konstan tahun 1993 dan data pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Pasuruan. Yang 
diperoleh dari BPS Kabupaten Pasuruan. Sedangkan, dalam mengumpulkan data 
menggunakan metode Dokumentasi dan Studi Pustaka. Metode analisa data 
menggunakan rumus Pertumbuhan Ekonomi, analisis Tipologi Klassen, analisis Indeks 
Entropi Theil, analisis Konvergensi dan Sistem Informasi Geografi. 
Hasil kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Pasuruan dalam empat tahun terakhir (2001-2004) telah mengalami 
peningkatan pada semua kecamatan, kecuali kecamatan Winongan dan Purwodadi yang 
mencapai -0,04 dan -0,28. Hal itu menyebabkan ketimpangan antar kecamatan di 
Kabupaten Pasuruan semakin meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pasuruan diharapkan dalam perencanaan pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah 
relatif tertinggal, yaitu Kecamatan Purwodadi, Tosari, Pohjentrek, Gondangwetan, 



Rejoso, Winongan, Grati, Lekok, dan Nguling agar laju pertumbuhan ekonomi antar 
kecamatan di Kabupaten Pasuruan menjadi seimbang, dan tercapai konvergensi antar 
kecamatan di Kabupaten Pasuruan.  


