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Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakupperubahan pada tata 
susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pelaksanaan tersebut dikelompok dalam 
pembangunan nasional dan pembangunandaerah, dimana pembangunan daerah merupakan 
bagian integral daripembangunan nasional (Djojohadikusumo, 1994). Pembangunan ekonomi 
merupakan satu kesatuan tujuan pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia. 
Pembangunan ekonomi ini diperlukan karena Indonesia mempunyai penduduk yang banyak yang 
menyebabkan angkatan kerja yang banyak yang berarti penawaran tenaga kerja akan meningkat. 
Tingginya penawaran tenaga kerja tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang juga 
tinggi. 
 
Dalam pembangunan ekonomi di daerah, pengelolaan suatu daerah harus sesuai dengan potensi 
daerah. Maka pengelolaan daerah harus sesuai dengan sektor ekonomi yang menjadi prioritas 
oleh masing-masing daerah, maka kedepannya akan tercipta pemanfaatan sumber daya manusia 
dan sumber daya alam yang optimal. Menurut Todaro (2000) perlunya melakukan pembangunan 
pada potensi yang dimiliki suatu daerah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. 
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakaiuntuk meningkatkan 
adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak 
langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. 
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup

perubahan pada ta.ta. susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Pelaksanaan tersebut dikelompok dalam pembangunan nasional dan pembangunan

daerah, dimana pembangunan daerah merupakan bagian integral daI:i

pembangunan nasional (Djojohadikusumo, 1994). Pembangunan ekonomi

merupakan satu kesatuan tujuan pembangunan yang ingin dicapai bangsa

Indonesia. Pembangunan ekonomi ini diperlukan karena Indonesia mempunyai

penduduk yang banyak yang menyebabkan angkatan keIja yang banyak yang

berarti penawaran tenaga keIja akan meningkat. Tingginya penawaran tenaga

keIja tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang juga tinggi.

Dalam pembangunan ekonomi di daerah, pengelolaan suatu daerah harus

sesuai dengan potensi daerah. Maka pengelolaan daerah harus sesuai dengan

sektor ekonomi yang menjadi prioritas oleh masing-masing daerah, maka

kedepannya akan tercipta pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya

alam yang optimal. Menurut Todaro (2000) perlunya melakukan pembangunan

pada potensi yang dimiliki suatu daerah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan

ekonomi. Pertwnbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai

untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam

sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan

ekonomi.
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