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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang 

berkesinambungan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan pada 

kehidupan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dengan lingkungan 

yang selalu berubah. Perubahan pembangunan berguna bagi kehidupan dalam 

membentuk sistem sosial dan ekonomi yang ditentukan oleh kehendak suatu 

bangsa. Pembangunan dianggap sama dengan pertumbuhan ekonomi karena 

perubahan dilakukan secara berencana dan sadar oleh suatu negara untuk 

menuju modernitas demi tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat  

(Latif, 2020). Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dengan 

melihat pertambahan ekonomi yang tinggi atau rendah & perbedaan 

pendapatan sesama penduduk dan sektor yang besar atau kecil  

(Amala dan Mayang, 2018). 

Pembangunan ekonomi merupakan tahapan yang mengarah pada 

peningkatan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka 

panjang, disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan 

ekonomi harus dilihat sebagai tahapan yang saling terkait & berpengaruh 

antara variabel-variabel yang dipertimbangkan dan dianalisis di negara dan 

wilayah yang menghasilkan pembangunan ekonomi (Arsyad, 2005). 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan tahapan pemerintah daerah 

bersama dengan masyarakat dalam mengelola potensi kekayaan yang 

terkandung didalamnya dan juga melakukan kerja sama baik pemerintah 

dengan swasta sehingga mampu memunculkan lapangan kerja baru dan 

bertumbuhlah perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah 

memegang peranan penting untuk mewujudkan kesuksesan program 

pembangunan menyeluruh secara nasional. Apabila perekonomian dari setiap 

daerah bertumbuh secara tidak langsung menyongsong kesuksesan program 

pembangunan nasional (Ramlawati, 2020).  
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Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicapai dengan melakukan 

optimalisasi pada setiap sektor-sektor perekonomiannya. Pertanian, kehutanan 

dan perikanan merupakan salah satu sektor perekonomian utama di suatu 

daerah. Hal ini dikarenakan daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang 

dapat menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah 

(Widyawati, 2017). Pembangunan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 

menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Pembangunan dapat berfungsi 

sebagai penyedia pangan yang cukup bagi masyarakat, menambah investasi di 

bidang pertanian, dan dapat menambah pendapatan perekonomian daerah 

dengan kegiatan ekspor komoditas pertaniannya. Pembangunan pertanian 

utamanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pekerja lain 

di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

Kabupaten Pemalang adalah kabupaten bagian dari Provinsi Jawa 

Tengah yang terletak diantara Kabupaten Pekalongan di sebelah timurnya dan 

Kabupaten Tegal di sebelah baratnya. Kabupaten Pemalang memiliki topografi 

bervariasi. Topografi Kabupaten Pemalang sangat bervariasi, terdapat dataran 

rendah, daerah pegunungan, dataran pantai, dan dataran tinggi yang 

mengakibatkan tngkat kesuburan tanah tinggi. Sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan menjadi unggulan di Kabupaten Pemalang yang memiliki luas sawah 

sebesar 38.617 hektar dan lahan kering sebesar 23.813 hektar. Tanaman 

pangan unggulan berupa padi, jagung, dan ketela pohon; tanaman hortikultura 

sayur berupa mentimun, cabai merah, dan bawang merah; hortikultura buah 

berupa nanas, pisang, dan mangga (BPS, 2020).  

Pembangunan ekonomi Kabupaten Pemalang dinilai cukup baik 

berdasarkan pertumbuhan besar PDRB dari tahun ke tahunnya. Dalam 

mewujudkan pembangunan perekonomian daerah, Kabupaten Pemalang perlu 

mengoptimalkan sektor-sektor perekonomian agar dapat bersaing di tingkat 

Provinsi Jawa Tengah. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di 

Kabupaten Pemalang menjadi sektor perekonomian yang berpotensi sebagai 

sektor unggulan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi bagian 

parameter utama untuk mengidentifikasi keadaan perekonomian daerah 
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tertentu (Afini, 2019). Berikut disajikan data Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten Pemalang tahun 2015-2019. 

Tabel 1. Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten 

Pemalang Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) 

Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019** 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

3.763.228,26  

(25,65) 

3.860.771,69 

(24,96) 

3.981.817,04 

(24,37) 

4.154.223,81 

(24,06) 

4.208.822,74 

(23,04) 

Pertambangan dan 

Penggalian 

656.263,08 

(4,47) 

695.706,26 

(4,50) 

749.308,41 

(4,59) 

773.506,69 

(4,48) 

769.607,55 

(4,21) 

Industri 

Pengolahan 

3.015.527,05 

(20,55) 

3.206.893,42 

(20,73) 

3.375.595,13 

(20,66) 

3.555.530,68 

(20,59) 

3.834.064,34 

(20,99) 

Pengadaan Listrik 

dan Gas 

19.579,23 

(0,13) 

20.519,09 

(0,13) 

21.609,01 

(0,13) 

22.827,81 

(0,13) 

23.970,69 

(0,13) 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

12.935,89 

(0,09) 

13.283,69 

(0,09) 

13894,29 

(0,09) 

14.489,81 

(0,08) 

15.095,38 

(0,08) 

Konstruksi 617.993,54 

(4,21) 

652.286,15 

(4,22) 

702.870,34 

(4,30) 

751.342,57 

(4,35) 

819.722,77 

(4,49) 

Perdagangan 

Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

2.420.232,68 

(16,49) 

2.607.615,09 

(16,86) 

2.764.653,21 

(16,92) 

2.912.820,71 

(16,87) 

3.120.035,29 

(17,08) 

Transportasi dan 

Pergudangan 

434.021,95 

(2,96) 

462.443,60 

(2,99) 

490.632,34 

(3,00) 

525.816,58 

(3,04) 

568.337,15 

(3,11) 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

808.886,30 

(5,51) 

862.103,74 

(5,57) 

912.838,22 

(5,59) 

989.250,88 

(5,73) 

1.078.844,76 

(5,90) 

Informasi dan 

Komunikasi 

363.177,09 

(2,48) 

383.843,66 

(2,48) 

437.632,28 

(2,68) 

493.959,44 

(2,86) 

554.594,24 

(3,04) 

Jasa Keuangan 

dan Asuransi 

427.009,97 

(2,91) 

463.568,47 

(3,00) 

489.437,05 

(3,00) 

509.975,88 

(2,95) 

528.581,88 

(2,89) 

Real Estat 269.812,96 

(1,84) 

286.751,82 

(1,85) 

303.891,71 

(1,86) 

321.433,27 

(1,86) 

341.772,37 

(1,87) 

Jasa Perusahaan 52.360,28 

(0,36)  

55.942,29 

(0,36) 

60.164,41 

(0,37) 

65.409,82 

(0,38) 

72.306,37 

(0,40) 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

498.969,52 

(3,40)  

505.060,44 

(3,26) 

520.624,16 

(3,19) 

536.375,45 

(3,11) 

554.001,69 

(3,03) 

Jasa Pendidikan 757.180,33 

(5,16) 

808.135,75 

(5,22) 

874.593,96 

(5,35) 

942.363,82 

(5,46) 

1.015.425,91 

(5,56) 

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial 

143.313,06 

(0,98) 

154.796,69  

(1,00) 

168.684,32 

(1,03) 

184.188,10 

(1,07) 

200.114,45 

(1,10) 

Jasa lainnya 413.205,02 

(2,82) 

430.078,74  

(2,78) 

468.738,12 

(2,87) 

515.373,50 

(2,98) 

564.891,55 

(3,09) 

Total PDRB 14.673.696,23 

(100)  

15.469.800,59 

(100) 

16.336.984,00 

(100) 

17.268.888,82 

(100) 

18.270.189,13 

(100) 

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2020 

Keterangan : *  : Angka Perbaikan 

**  : Angka Sementara 

( )  : Persentase kontribusi PDRB 
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Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa, tiga sektor yang memiliki 

kontribusi terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor 

industri, dan sektor perdagangan besar. Sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan merupakan sektor yang mempunyai peningkatan nilai setiap 

tahunnya dan kontribusi paling besar yaitu rata-rata diatas 20% pada PDRB 

Kabupaten Pemalang dari tahun 2015 hingga 2019. Akan tetapi pertumbuhan 

nilai yang besar belum cukup untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan dari tahun 2015 hingga 2019 terhadap PDRB 

Kabupaten Pemalang selalu mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan 

karena perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan lebih lambat 

jika dibandingkan dengan perkembangan sektor lainnya. Secara detail, laju 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari tabel berikut ini. 
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Tabel 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Kabupaten Pemalang 

Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha 2015-

2019 (Persen) 

Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019** Rata-rata Peringkat 

Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

4,18 2,59 3,14 4,33 1,31 3,11 16 

Non Pertanian         

Pertambangan 

dan Penggalian 

2,85 6,01 7,70 3,23 -0,50 3,86 14 

Industri 

Pengolahan 

7,31 6,35 5,26 5,33 7,83 6,42 9 

Pengadaan 

Listrik dan Gas 

8,55 4,80 5,31 5,64 5,01 5,86 13 

Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, 

Limbah dan 

Daur Ulang 

2,32 2,69 4,60 4,29 4,18 3,62 15 

Konstruksi 5,58 5,55 7,75 6,90 9,10 6,98 7 

Perdagangan 

Besar dan 

Eceran; 

Reparasi Mobil 

dan Sepeda 

Motor 

4,43 7,74 6,02 5,36 7,11 6,13 11 

Transportasi 

dan 

Pergudangan 

5,56 6,55 6,10 7,17 8,09 6,69 8 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

6,57 6,58 5,88  8,37 9,06 7,29 5 

Informasi dan 

Komunikasi 

9,00  5,69  14,01  12,87  12,28 10,77 1 

Jasa Keuangan 

dan Asuransi 

8,44  8,56  5,58  4,20  3,65 6,09 

 

12 

Real Estat 7,13  6,28  5,98  5,77  6,33 6,30 10 

Jasa Perusahaan 10,43  6,84  7,55  8,72  10,54 8,82 2 

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

4,73  1,22  3,08  3,03  3,29 3,07 17 

Jasa Pendidikan 8,51  6,73  8,22  7,75  7,75 7,79 4 

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial 

6,68  8,01  8,97  9,19  8,65 8,30 3 

Jasa lainnya 3,38  4,08  8,99  9,95  9,61 7,20 6 

PDRB 5,58  5,43  5,61  5,70  5,80 5,62 - 

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2020 

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami fluktuasi dan dapat 

dikatakan lambat setiap tahunnya dalam kurun waktu 2015-2019. Rata-rata laju 

pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,11 
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persen/tahun atau berada di tingkat yang rendah bersama sektor administrasi 

pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial dibandingkan dengan sektor 

lainnya. Laju pertumbuhan tertinggi berada pada sektor informasi dan 

komunikasi yaitu sebesar 10,77 persen/tahun. Hal ini memperlihatkan perlu 

adanya optimalisasi dan penanganan intensif terhadap pertumbuhan dan 

pembangunan pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Pemalang. 

Penelitian analisis potensi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam 

perekonomian di Kabupaten Pemalang ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan dalam melaksanaan perencanaan dan pengkajian pembangunan, serta 

membantu pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menetapkan arah kebijakan 

dan strategi pembangunan di Kabupaten Pemalang. 

B. Rumusan Masalah 

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor penting 

dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam melakukan upaya penguatan di 

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pemerintah menetapkan 

pembangunan pertanian menjadi prioritas pembangunan nasional pada periode 

2015-2019. Tujuan pembangunan sektor ini diantaranya agar pemerintah 

mampu memenuhi dan mengelola kebutuhan pangan rakyat secara mandiri 

atau tercipta kedaulatan pangan bangsa indonesia (Konyep, 2021). Rencana 

Pembangunan akan tercapai dengan melakukan optimalisasi pembangunan 

yang dimulai dari tingkat terkecil yaitu tingkat regional (kabupaten/kota).  

Kabupaten Pemalang yang menjadi bagian dari tingkat regional di 

provinsi Jawa Tengah wajib menjalankan pembangunan pertanian yang 

menjadi prioritas nasional demi tercapainya pembangunan ekonomi nasional. 

Kondisi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Pemalang 

memiliki laju pertumbuhan PDRB yang mengalami fluktuasi dan dapat 

dikatakan lambat setiap tahunnya dalam kurun waktu 2015-2019. Secara lebih 

detail, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha 2015-

2019 dapat dilihat pada Tabel 2. Perlu adanya optimalisasi pembangunan 

pertanian dan pengkajian lebih lanjut agar Kabupaten Pemalang dapat ikut 

menyukseskan prioritas pembangunan nasional. 
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Dengan memperhatikan bahwa pembangunan pertanian, kehutanan, dan 

perikanan menjadi prioritas pembangunan nasional dan kondisi sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Pemalang yang cenderung 

mengalami pertumbuhan fluktuatif dan melambat, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertumbuhan dan klasifikasi sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dalam perekonomian Kabupaten Pemalang tahun 2015-2019 

berdasarkan analisis Tipologi Klassen? 

2. Bagaimana pertumbuhan dan klasifikasi sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dalam perekonomian Kabupaten Pemalang tahun 2015-2019 

berdasarkan analisis Location Quotient dan Delta Location Quotient? 

3. Bagaimana pertumbuhan dan klasifikasi sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dalam perekonomian Kabupaten Pemalang tahun 2015-2019 

berdasarkan analisis Shift Share? 

4. Bagaimana pertumbuhan dan klasifikasi sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dalam perekonomian Kabupaten Pemalang tahun 2015-2019 

berdasarkan analisis Overlay? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai 

yaitu sebagai berikut:  

1. Mengetahui pertumbuhan dan klasifikasi sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dalam perekonomian Kabupaten Pemalang tahun 2015-2019 

berdasarkan analisis Tipologi Klassen. 

2. Mengetahui pertumbuhan dan klasifikasi sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dalam perekonomian Kabupaten Pemalang tahun 2015-2019 

berdasarkan analisis Location Quotient dan Delta Location Quotient. 

3. Mengetahui pertumbuhan dan klasifikasi sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dalam perekonomian Kabupaten Pemalang tahun 2015-2019 

berdasarkan analisis Shift Share. 
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4. Mengetahui pertumbuhan dan klasifikasi sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan dalam perekonomian Kabupaten Pemalang tahun 2015-2019 

berdasarkan analisis Overlay. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman dan ilmu mengenai kinerja sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam perekonomian wilayah di 

Kabupaten Pemalang serta menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Bagi pemerintah Kabupaten Pemalang, dapat dijadikan bahan acuan dan 

pertimbangan dalam membuat kebijakan mengenai perencanaan 

pembangunan sektor-sektor perekonomian terutama sektor pertanian, 

kehutanan, dan perikanan. 

3. Bagi pembaca, dapat memberikan referensi bagi kalangan akademisi untuk 

penelitian lebih lanjut pada topik permasalahan yang sama.  
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