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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setelah ditetapkannya Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 menegaskan 

bahwa pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk 

mengembangkan semaksimal mungkin potensi wilayah yang dimilikinya. Undang 

undang ini diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 yang mengatur kewenangan setiap kabupaten kota 

untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. 

 Keberadaan undang undang ekonomi daerah ini diharapkan memberikan 

dampak positif kepada daerah, yaitu terciptanya daerah daerah pertumbuhan baru 

di kabupaten kota. Model pembangunan ini menggantikan model pembangunan 

terpusat yang selama ini dianggap oleh banyak kalangan sebagai penyebab 

lambatnya pembangunan di daerah, sehingga memperbesar ketimbangan 

pembangunan antar daerah. Dengan model pembangunan yang baru ini diharapkan 

dapat menciptakan percepatan pembangunan daerah. Sehingga daerah yang 

selama ini lambat untuk berkembang akan mampu untuk memacu 

ketertinggalannya 

Salah satu indikator yang dijadikan ukuran dalam melihat tingkat 

perkembangan perekonomian suatu daerah adalah Pendapatan Regional atau yang 

lazim disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdiri dari sembilan sektor 

yang secara garis besar terbagi dalam tiga kategori, yaitu sektor primer yang 

meliputi sektor pertanian; serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor 

sekunder meliputi sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; serta 

sektor bangunan. Sektor tersier yang meliputi sektor perdagangan, hotel dan 
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restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan 

jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.  

Dalam kerangka perekonomian daerah, Arsyad (2006) menyatakan bahwa 

pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja 

baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Masalah pokok 

dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-

kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang 

bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi 

sumberdaya lokal. 

Agar tercapai tujuan pembangunan daerah, Sjafrizal (2008) mengatakan 

bahwa kebijaksanaan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan 

semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi 

yang dimilikinya. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang 

dihadapi oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Karena itu, bila prioritas 

pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing 

masing daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara 

maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan 

ekonomi daerah bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi 

dikatakan berjalan jika ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi. 

Perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pola 

pemanfaatannya merupakan keadaan ekonomi daerah yang berbeda satu sama 

lain. kondisi sarana serta prasarana yang belum memadai. Hal ini menyebabkan 

pembangunan ekonomi daerah di indonesia tidak sama dan secara keseluruhan 

akan mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Pemecahan masalah yang 

biasa selama ini bersifat agregatif, dengan memperbesar peran sektor sektor 
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ekonomi di masing masing daerah tanpa mengetahui sektor unggulan untuk 

dikembangkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hakim dkk, dalam 

Suhermanto, 2011) 

Dengan adanya perbedaan potensi dan corak struktur ekonomi di masing-

masing daerah, maka perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-

tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk 

interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan 

ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah, karena pada dasarnya 

tidak ada satu daerahpun yang memiliki karakteristik yang sama. (Kartasasmita, 

dalam Suhermanto, 2011) 

Identifikasi sektor unggulan dan potensi dalam proses perencanaan 

pembangunanan daerah itu sangat penting, ada beberapa pendekatan model 

perencanaan pembangunan dapat dilakukan untuk menentukan arah dan bentuk 

kebijakan yang diambil. Salah satu model pendekatan pembangunan daerah yaitu 

pendekatan sektoral. Azis (1994) menyatakan bahwa pendekatan sektoral dalam 

perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan pertanyaan “sektor ekonomi apa 

yang perlu dikembangkan”. Hal tersebut merupakan upaya agar setiap wilayah 

memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan daerah lainnya. Dengan 

mengembangkan produk unggulan, maka eksistensi suatu wilayah akan tetap 

terjamin. Oleh karena itu identifikasi dan analisis sektor ekonomi potensial menjadi 

hal penting bagi setiap kabupaten, karena dapat mendukung sektor sektor lain yang 

belum berkembang dan mendukung pertumbuhan sektor lain yang belum 

berkembang 

Berdasarkan teori pertumbuhan tidak seimbang (unbalanced growth) yang 

dikemukakan oleh Hirschman, pembangunan ekonomi diprioritaskan kepada sektor 

ekonomi yang mampu mendorong dan menarik sektor-sektor ekonomi lainnya untuk 

tumbuh atau berkembang, dengan tidak mengabaikan pembangunan ekonomi pada 
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sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang 

bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya diarahkan 

atau diprioritaskan kepada sektor yang menjadi unggulan atau andalan (leading 

sector) pada perekonomian daerah tersebut (Purwaningsih, 2009). 

Selama tahun 2007 sampai 2011 besarnya kontribusi sektor pertanian dan 

sektor perdagangan di Kabupaten Malang mengalami kenaikan yang cukup pesat. 

Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian dan sektor perdagangan pada 

PDRB Kabupaten Malang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang dapat 

dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Malang Tahun 
2006-2011 

 

No Sektor 
Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 

1 Pertanian 6,352,330 7,066,445 7,792,514 8.621.802 9.382.923 

2 
Pertambangan & 
Penggalian 

486,727 556,281 627,345 689.987 764.230 

3 Industri Pengolahan 4,316,108 5,105,359 5.797.293 6.631.105 7.663.805 

4 Listrik dan air bersih 196.501 214.414 235.167 262.437 296.153 

5 Bangunan 364,648 460,595 529,867 649.250 793.075 

6 Perdagangan 5,768,206 6,708,778 7,448,395 8.503.416 9.936.538 

7 
Pengangkutan Dan 
Komunikasi 

759.939 856.833 966.327 1.104.438 1.267.107 

8 
Keuangan, Persewaan 
Dan Jasa Perusahaan 871.558 1.010.474 1,125.964 1.293.422 1.496.711 

9 Jasa jasa 2,555,482 2,943.921 3,231.513 3.634.723 4.074.452 

PDRB 21,516,497 24,520,226 27,754,389 31.390.584 35.674.997 

Sumber: BPS Kabupaten Malang 

Dari tabel 1.1 memperlihatkan struktur ekonomi Kabupaten Malang dari 

peranan masing masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB, bahwa 

kegiatan perekonomian Kabupaten Malang selama tahun 2011 mampu 

menciptakan nilai tambah bruto sebesar Rp. 35,67 triliun. Secara sektoral kegiatan 

ekonomi kabupaten malang didominasi tiga sektor, yaitu sektor industri pengolahan 

sebesar Rp. 7,6 triliun, sedangkan sektor pertanian merupakan sektor andalan 

Kabupaten Malang selama tahun 2007-2010 bukan lagi sektor yang memberikan 
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kontribusi tertinggi yang pada tahun 2011 berkontribusi sebesar Rp. 9,3 triliun. Bila 

di amati kontribusi dari sektor pertanian selama periode 2009-2011 terus mengalami 

penurunan walaupun penurunannya relatif kecil dan sementara itu yang 

memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malang 

pada tahun 2011 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 9.9 

triliun. 

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat 

perubahan tingkat ekonomi antar periode. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa geliat 

perekonomian Kabupaten Malang pada tahun 2009 mampu tumbuh 5,25 persen, 

dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,27 persen pada tahun 2011 laju 

pertumbuhannya  meningkat kembali yaitu menjadi 7,17 persen.  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ada tiga sektor dominan di  

Kabupaten Malang sebagai penggerak perekonomian yaitu sektor pertanian, sektor 

industri pengolahan dan sektor perdaganan, hotel dan restoran dengan kontribusi 

terhadap total PDRB  masing masing sebesar 26,30 persen, 21,48 persen dan 

27,85 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi 

sektoral di sektor pertanian cenderung melemah. Pada tahun 2009 laju 

pertumbuhannya mencapai 5,07 persen, pada tahun 2010 menurun menjadi 4,13 

persen. Pada tahun 2011 laju pertumbuhannya meningkat dibandingkan tahun 2009 

yaitu menjadi 4.08 persen.  
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Tabel 1.2: Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Malang 2009-2011 

No Sektor 
Tahun 

2009 2010 2011 

1 Pertanian 5.07 4,13 4,08 

2 Pertambangan & Penggalian 6,59 6,95 4,38 

3 Industri Pengolahan 7,42 8,31 9,03 

4 Listrik dan air bersih 3,49 7,93 6,55 

5 Bangunan 8.08 9,15 13,41 

6 Perdagangan 3,86 6.66 9,58 

7 Pengangkutan Dan Komunikasi 9.00 9,95 8,60 

8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan 5,17 7,74 8,09 

9 Jasa jasa 4,13 5,78 6,10 

PDRB 5,25 6,27 7,17 

Sumber: BPS Kabupaten Malang 

Sektor industri pengolahan, pada tahun 2009 sektor ini mampu tumbuh 7,42 

persen. Pada tahun 2010 meningkat yaitu tumbuh sekitar 6,66 persen. Pada tahun 

2011 laju pertumbuhannya kembali meningkat menjadi 9,03 persen. Memasuki 

tahun 2011, sektor perdagangan merupakan sektor terbesar, pada tahun 2009 

mampu tumbuh 3, 8 persen dan pada tahun 2010 meningkat sekitar 6,66 persen. 

Pada 2011 laju pertumbuhannya kembali menguat yaitu sebesar 6,66 persen 

Dari deskripsi diatas tampak bahwa pembangunan ekonomi Kabupaten 

Malang merupakan wilayah pusat pertumbuhan bagi Provinsi Jawa Timur yang 

berkembang cukup pesat. Pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak cukup hanya 

dilihat dari sisi struktur dan pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga harus dilihat 

dengan indikator indikator ekonomi yang lain diantaranya yaitu pendapatan per 

kapita, keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan lain lain (Thoha dan 

Soekarni dalam Mukti Riadi, 2008). Selain itu sebagai wilayah yang berkembang 

sangat penting untuk mengetahui bagaimana kinerja perekonomian, bagaimana 

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara wilayah maupun sektoral dan 

bagaimana pula tingkat klasifikasi perekonomian di Kabupaten Malang. 
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Sehubungan dengan persoalan tersebut, maka identifikasi dan analisis 

sektor maupun sub sektor ekonomi unggulan dalam perencanaan pembangunan 

Kabupaten Malang, dengan melakukan perbandingan terhadap kondisi 

perekonomian Provinsi Jawa Timur sangat penting untuk dikaji secara lebih terinci, 

Maka dapat diketahui kegiatan-kegiatan ekonomi unggulan Kabupaten Malang 

dapat lebih dikembangkan. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang layak 

dikembangkan, maka penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Malang 

diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan menumbuhkan 

kegiatan ekonomi di daerah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Sektor apa saja yang dapat menjadi sektor unggulan baik secara sektoral 

maupun secara agregat terhadap Provinsi Jawa Timur? 

2. Bagaimana kontribusi sektor sektor ekonomi unggulan tersebut terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. 

3. Bagaimana klasifikasi sektor/sub sektor dalam perekenomian wilayah 

Kabupaten Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini, yaitu:  

1. Menganalisis kontribusi masing-masing sektor perekonomian terhadap 

PDRB dan sektor basis di Malang.  

2. Menganalisis pertumbuhan perekonomian Kabupaten Malang.  

3. Mengindentifikasi posisi sektor/sub sektor perekonomian Kabupaten Malang 

dengan melihat perekonomian Provinsi Jawa Timur sebagai referensi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor ekonomi unggulan di 

Kabupaten Malang. 

2. Bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk 

mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan yang ada di wilayah 

tersebut. 

 


