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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah 

membangun perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang 

berhubungan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini sendiri juga 

akan memajukan pembangunan perekonomian yang ada serta kebalikannya, 

pembangunan ekonomi mempermudah jalannya pertumbuhan ekonomi. Kemudian, 

suatu pembangunan ekonomi dilihat bagaikan suatu metode yang dapat melingkupi 

beragam peralihan dari tatanan sosial yang ada. Dalam melakukan pembangunan 

ekonomi dibutuhkan berbagai kriteria khusus dalam menentukan sektor-sektor basis 

atau sektor unggulan. Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, negara berkembang 

seperti Indonesia yang mengharuskan setiap wilayah memiliki potensi khusus yang 

harus dikembangkan agar tidak jauh tertinggal dengan perkembangan ekonomi di 

negara-negara maju. 

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran yang utama, maka diperlukan adanya 

keterkaitan yang optimal antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

penganggaran sebagai salah satu upaya memaksimalkan partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan pembangunan ekonomi agar tercipta pembangunan ekonomi yang 

efektif dan efisien. Tentu dalam mencapai semua tujuan itu harus berfokus pada 

potensi masing-masing disuatu daerah. Pembangunan daerah merupakan suatu 

faktor yang menyeluruh dari bagian pembangunan nasional yang hendak di 

tunjukkan untuk menyelaraskan dan memajukan pertumbuhan di daerah-daerah, 

menyertai sektor, menyertai daerah beserta laju pembangunan yang dapat 

dicocokkan dengan prefensi dan kemampuan wilayah setempat. Sektor unggulan 

dalam perekonomian daerah menjadi salah satu faktor utama dalam pertimbangan 

pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang bertujuan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah daerah harus berpartisipasi dengan masyarakatnya dan dengan 

menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya 

agar merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. 

Keberhasilan dari suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan 

beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator yang lazim 

digunakan adalah produk domestik regional bruto (PDRB) yang bisa menjadi 

petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. 

Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran 
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atau perubahan struktur ekonomi (Sjafrizal, 2008). Seiring dengan berlakunya 

otonomi daerah, setiap daerah harus mampu menggali potensi yang dimiliki oleh 

daerahnya masing-masing. Selain itu, daerah juga harus mampu untuk membuat 

kebijakan yang sesuai agar sasaran pembangunan daerah bisa tercapai. Kebijakan 

yang paling utama adalah kebijakan dalam menentukan sektor ekonomi yang akan 

dibangun untuk meningkatkan produk domestik regional bruto daerah. Sektor-sektor 

ekonomi tersebut diantaranya yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, 

industri pengolahan, listrik dan air minum, bangunan dan konstruksi, perdagangan, 

hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan dan jasa-jasa. Pembangunan ekonomi daerah ditekankan pada sektor- 

sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap produk domestik regional bruto. 

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila peranan sector industry 

manufaktur senantiasa semakin meningkat dari waktu kewaktu, baik dalam struktur 

produksi atau dalam produk domestik regional bruto maupun dalam struktur 

ekspornya. 

Kondisi pertumbuhan ekonomi dikabupaten yang ada di Madura dapat 

dikatakan sebagai kondisi pertumbuhan ekonomi yang tertinggal dengan kabupaten 

lainnya yang ada diprovinsi jawa timur, Pintu gerbang Suramadu merupakan 

Surabaya yang menyatukan dengan pulau Madura yang notabennya Surabaya adalah 

kota yang menjadi panutan atau contoh disetiap kota-kota lainnya, dengan adanya 

fasilitas publik suramadu ialah program besarnya pemerintah dalam pembangunan 

jembatan dengan tujuan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam 

pembangkitan sektor ekonomi yang masih merambat perlahan dalam mendorong 

pengembangan sektoral dipulau Madura, dalam kondisi seperti ini adapun 

permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah memerlukan analisis 

indentifikasi sektor potensial sektor ekonomi dalam mendorong pembangunan 

ekonomi yang lebih besar dan peningkatkan potensial dalam pengembangan dan 

pemanfaatkan sektor basis dan non basis yang dimiliki Madura. Dalam upaya 

pemanfaatan potensial perlu adanya pemanfaatan infrasuktur yang koperatif 

sebagaimana mestinya dalam peningkatan PDRB untuk melihat tolak ukur 

kesejatraan masyarakat dengan adanya pertumbuhan yang merambat tumbuh pesat 

dalam kurun waktu jangka panjang tanpa terjadinya ketimpangan sosial dengan 

sesama masyarakat dalam pulau maupun masyarakat luar pulau. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Kabupaten Bangkalan, 

Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep merupakan 

Kabupaten yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan namun disisi lain masih 

memiliki beberapa sektor yang dianggap kurang menguntungkan. Sehingga penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan 
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Ekonomi Dan Penetepan Sektor Unggulan Dengan Menggunakan Location 

Quotient, Shift Share Dan Klassen Typology Di Madura (Kabupaten 

Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan Dan Kabupaten 

Sumenep).” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Sektor apakah yang menjadi sektor unggulan di wilayah Kabupaten 

Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten 

Sumenep tahun 2014 - 2018? 

2. Apakah ada sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi 

Jawa Timur ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui sektor apakah yang menjadi sektor perekonomian di 

wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten 

Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep tahun 2014 - 2018. 

2. Untuk mengetahui apakah ada sektor yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur 

 
1.4 Manfaat penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat menghasilkan manfaat. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat menambah dan memperluas wawasan pengetahuan pembaca yang 

berhubungan dengan ekonomi dan penetepan sektor unggulan di wilayah 

Pulau Madura. 

2. Bagi Pengambilan Keputusan 

Dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Provinsi Jawa 

Timut Khususnya Pulau Madura dalam menentukan kebijakan penetepan 

sektor unggulan dan dapat dijadikan bahan informasi ilmiah bagi pihak- 

pihak yang berkepentingan serta dapat bermanfaat bagi semua. 
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3. Bagi Peneliti 

Merupakan sebagai bahan untuk membantu mengembangkan kemampuan penulis 

dalam penerapan yang teoritis dan pelaksanaanya pada praktek kehidupan 

bermasyarakat dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertumbuhan 

ekonomi dan penetepan sektor unggulan. 


