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Penelitian ini merupakan penelitian terapan, dengan menggunakan data sekunder dari BPS 

dan dinas-dinas. Dengan mengambil judul Analisis daya saing dan daya dukung Kecamatan 

di wilayah kabupaten pasuruan. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat daya saing Kecamatan 

sebagai pusat pertumbuhan sekonomi di wilayah Kabupaten Pasuruan dan untuk mengetahui 

tingkat daya dukung fasilitas fisik tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan alat analisa yaitu analisa daya saing dan analisa daya 

dukung. 

Dari hasil analisa daya saing Kecamatan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa yang 

termasuk kategori sangant tinggi dalam kreteria daya saing terdapat pada Kecamatan Tosari, 

Pasrepan , Pukorejo, Pondangwetan, Rejoso. Dimana Kecamatan-Kecamatan tersebut 

menduduki peringkat terbaik dalam peringkat keseluruhan daya saing dengan menggunakan 

indicator sumber daya manusia, lingkungan, keamanan dan yang menduduki kategori Sangat 

Rendah terdapat pada Kecamatan Wonorejo dan Grati. 

Sedangkan berdasarkan analisis daya dukung Kecamatan di masing-masing kabupaten 

pasuruan. Pada criteria daya dukung Kecamatan pandaan, gempol dan bangil termasuk dalam 

kategori sangat tinggi karena Kecamatan-Kecamatan tersebut memiliki fasilitas fisik 

terlengkap dan memiliki kategori Sangat Rendah ada 11 Kecamatan yang dianggap memiliki 

fasilitas fisik yang relatif kurang lengkap. 

Selanjutnya berdasarkan analisis pada criteria daya saing dan daya dukung Kecamatan. 

Kecamatan yang memiliki daya saing Sangat Tinggi dan kategori daya dukung Sangat 

Rendah terdapat pada Kecamatan Tosari, Pasepan dan Rejoso. Untuk itu agar Kecamatan-

Kecamatan tersebut menduduki peringkat daya dukung tinggi maka Kecamatan-Kecamatan 

tersebut perlu memajukan pembangunan daerahnya untuk meningkatkan kebutuhan fasilitas 

fisik yang lengkap, sementara yang tergolong kategori daya Saing Sangat rendah dan kategori 

dukung sangat rendah ada pada Kecamatan Wonorejo untuk itu Kecamatan ini harus lebih 

meningkatkan fasilitas fisik secara lengkap dan juga memperhatikan fasilitas non fisik guna 

memacu pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Kecamatan tersebut. 


