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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan 

berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya 

pembangunan merupakan usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan 

dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada 

tingkat kualitas yang diangap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan 

pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat, di negara 

berkembang perhatian utama pembangunan terfokus pada dilema antara 

pertumbuhan dan pemerataan, dimana pertumbuhan yang paling sering dijadikan 

pembicaraan adalah pertumbuhan ekonomi. 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak 

kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dikaji prosesnya melalui dua 

pendekatan, yaitu pertumbuhan ekonomi melalui lapangan usaha dan 

pertumbuhan ekonomi melalui sumbangan daerah-daerah administrasi 

dibawahnya. Pendekatan tersebut secara tidak langsung menggambarkan tingkat 

perubahan ekonomi yang terjadi. Selain yang digunakan sebagai indikator 

keberhasilan pembangunan, juga berguna untuk menentukan arah pembangunan 

di masa yang akan datang. 

Dalam teori ilmu ekonomi pembangunan dikenal bahwa antara 

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan terjadi trade off. Apabila program 

pembangunan dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan 

ekonomi akan tinggi tetapi tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan dan 

distribusi pendapatan cenderung timpang, sebaliknya jika pembangunan lebih 

dititikberatkan pada program pemerataan, maka distribusi pendapatan akan lebih 

baik, tetapi pertumbuhan ekonomi cenderung rendah. Negara-negara maju telah 

melakukan pembangunan menggunakan strategi Redistribution With Growth, 

artinya disamping memacu pertumbuhan ekonomi juga sekaligus melakukan 



2 

 

 

 

redistribusi pendapatan yaitu dengan menitikberatkan proyek-proyek 

pembangunan yang berwawasan pemerataan yang menyerap banyak tenaga kerja. 

Indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur kesuksesan 

pembangunan dalam bidang ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). PDRB dapat dikatakan sebagai ukuran produktivitas wilayah yang 

paling umum dan paling diterima secara luas sebagai standar ukuran 

pembangunan dalam skala wilayah dan Negara, tidak ada satu negarapun di dunia 

yang tidak melakukan pengukuran PDRB (Rustiadi, 2009). 

Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan hasil bekerjanya faktor 

ekonomi maupun faktor non ekonomi secara jalin-menjalin secara sirkuler, terus 

menerus akan meningkatkan kumulatif dan berdampak memencar secara 

sentrifugal  dan sentripetal, yang mana faktor-faktor tersebut diwakili oleh 

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB. Pengalokasian 

sumberdaya merupakan jembatan yang dapat menciptakan jalannya roda 

perekonomian yang lebih mengarah pada tujuan-tujuan yang paling mendasar dari 

pembangunan, seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, dan 

menurunnya tingkat ketidakmerataan pendapatan wilayah. Kebijakan alokasi 

sumberdaya yang tepat sasaran akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang 

lebih baik. 

Samuelson (1955) dalam Sukirman (2008) mengemukakan bahwa setiap 

wilayah perlu mengidentifikasi sektor-sektor atau komoditi-komoditi apa saja 

yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena 

potensi alam maupun karena sektor/komoditi tersebut memiliki keunggulan 

kompetitif untuk dikembangkan . Sektor dikatakan memiliki potensi besar jika 

mampu memberikan nilai tambah yang relatif besar bagi perekonomian suatu 

wilayah, dapat dikembangkan dengan cepat maksudnya meskipun sektor tersebut 

dikembangkan dengan modal yang besarnya sama dan dalam jangka waktu yang 

sama pula, akan tetapi memiliki produktivitas yang lebih besar dibandingkan 

dengan sektor-sektor yang lain. Perkembangan pada sektor tersebut akan 

mendorong sektor lain untuk berkembang sehingga perekonomian secara 

keseluruhan akan tumbuh.  
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Suatu wilayah pada orde yang lebih tinggi umumnya akan lebih cepat 

berkembang dibanding wilayah dengan orde dibawahnya sehingga sering 

ditemukan kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, untuk 

itu dimasukkan perumusan konsep pewilayahan pembangunan dimana wilayah 

pembangunan dibagi dalam satuan-satuan kawasan pengembangan dengan satu 

wilayah sebagai pusatnya. Dalam Perencanaan Pembangunan, dikenal konsep 

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), dimana terdapat wilayah inti atau yang 

dikenal dengan pusat SWP dan wilayah pinggiran atau dikenal sebagai pendukung 

SWP dimana wilayah inti merupakan orde wilayah paling tinggi yang 

direncanakan sebagai pusat pembangunan, sedangkan wilayah pinggiran 

direncanakan sebagai wilayah yang mendukung pusat pembangunan. 

Klaten terdiri dari 26 kecamatan yang tentunya memiliki permasalahan 

dan potensi yang berbeda-beda, selain itu Kabupaten Klaten merupakan 

kabupaten yang berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

berdekatan dengan Kota Surakarta. Lokasi strategis serta merupakan wilayah yang 

dilalui oleh jalur lintas propinsi yang menyebabkan terjadinya perembetan 

perubahan di kawasan pusat dan pendukung, sehingga perlu diamati bagaimana 

proses pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten. 

. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten selama periode tahun 2005 

sampai dengan tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut : Pertumbuhan 

Kabupaten Klaten meningkat setiap tahunnya, dimana rata-rata tingkat 

pertumbuhan PDRB 3,45% dan tingkat pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 

2009 yaitu sebesar 4,24%. Tingkat pertumbuhan terendah dialami pada periode 

2005 ke 2006 yang mengalami kenaikan sebesar 2,30%, kenaikan yang relatif 

kecil tersebut dikarenakan turunnya PDRB disektor pertanian,bangunan dan 

industri yang kemungkinan disebabkan oleh adanya bencana alam berupa gempa 

bumi dan erupsi gunung merapi pada tahun 2006 yang berdampak secara tidak 

langsung terhadap kegiatan perekonomian di Kabupaten Klaten. Untuk melihat 

pembagian satuan wilayah pembangunan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada 

gambar 1.1. 
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 Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2005-2015, Kabupaten 

Klaten dibagi menjadi enam satuan wilayah pembangunan, yaitu : 

1. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I meliputi Kecamatan Klaten Utara, 

Klaten Tengah, Klaten Selatan, Kalikotes, Wedi, Gantiwarno, Jogonalan, 

Kebonarum, Karangnongko dan Ngawen, dengan pusat pertumbuhan di 

Kota Klaten; 

2. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II meliputi Kecamatan Delanggu, 

Polanharjo,Wonosari, Juwiring, dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan 

Delanggu; 

3. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III meliputi Kecamatan Prambanan, 

Manisrenggo dan Kemalang, dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan 

Prambanan; 

4. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV meliputi Kecamatan Bayat, 

Cawas, Trucuk, dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Cawas; 

5. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V meliputi Kecamatan Pedan, Ceper 

dan Karangdowo, dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Pedan; 

6. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI meliputi Kecamatan Jatinom, 

Tulung dan Karanganom, dengan pusat pertumbuhan di Kecamatan Jatinom. 

 

Penelitian ini akan mengkaji pertumbuhan ekonomi wilayah, dalam hal ini 

wilayah yang dikaji adalah wilayah inti dan wilayah pinggiran., bagaimana proses 

pertumbuhan ekonomi di tiap SWP Kabupaten Klaten antara  wilayah inti dan 

wilayah pinggiran serta bagaimana kondisi lahan serta fasilitas yang terdapat 

dalam suatu wilayah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, 

selain itu penelitian ini juga mengkaji bagaimana peranan sektor pertumbuhan 

ekonomi wilayah serta besarnya sektor ekonomi unggulan dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi wilayah. maka sesuai dengan semua uraian di atas maka 

penulis ingin mengangkat penelitian dengan judul “EVALUASI GEOGRAFI 

TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH DI KABUPATEN 

KLATEN TAHUN 2005-2009” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang pada sub bab diatas timbul pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana proses pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten 

Klaten? 

2. Sektor dominan apakah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi antar wilayah di Kabupaten Klaten?  

3. Sektor apakah yang merupakan sektor paling unggul dalam kaitannya 

terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Klaten?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengkaji proses pertumbuhan ekonomi wilayah antar wilayah di 

Kabupaten Klaten. 

2. Mencari sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi antar wilayah Kabupaten Klaten. 

3. Mengetahui sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi antar 

wilayah di Kabupaten Klaten. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari Penelitian ini antara lain : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Klaten pada umumnya dan 

pemerintah kecamatan di Kabupaten Klaten pada khususnya dalam 

mengambil keputusan terkait perencanaan pembangunan ekonomi 

wilayah. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

daerah lain yang akan menentukan prioritas pengembangan ekonomi 

wilayah. 

3. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya       

1.5.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi mengandung pengertian yang lebih luas dan 

mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara 

menyeluruh. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam 

perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada 

landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi 

masyarakat yang bersangkutan. Sumitro Djojohadikusumo (1987) menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses peningkatan barang dan 

jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. 

Selama tiga dasawarsa perhatian utama pembangunan pada cara 

mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, baik negara 

maju/kaya maupun negara terbelakang/miskin, baik yang menganut sistem 

kapitalis, sosialis maupun campuran selalu mengutamakan pertumbuhan 

ekonomi. Seperti diketahui bahwa suatu keberhasilan program pembangunan 

di negara berkembang sering dimulai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat 

pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Baik buruknya kualitas 

kebijakan pemerintah dan tinggi rendahnya mutu aparat di bidang ekonomi 

secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan 

output yang dihasilkan. Namun demikian penyebaran pertumbuhan 

pendapatan tersebut masih sangat terbatas jangkauannya, kekuatan antara 

negara maju dan negara berkembang tidak seimbang sehingga cenderung 

memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok negara kaya dan Negara 

miskin.  

Umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi 

pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat 

permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan 

sebaliknya (Irwan dan M. Suparmoko, 1988 dalam Hartono, 2008). 
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1.5.2. Keterkaitan Antar Wilayah dan Teori Myrdal 

Suatu wilayah tidak hanya merupakan suatu sistem fungsional yang 

berbeda tetapi juga merupakan suatu sistem sosial, ekonomi maupun interaksi 

fiskal. Sistem jaringan ini terbentuk oleh adanya pergerakan timbal balik 

yang merupakan kontak masyarakat antara suatu wilayah dengan wilayah 

lainnya. 

Hubungan keterkaitan wilayah dapat berupa keterkaitan fisik, 

keterkaitan budaya, keterkaitan ekonomi, keterkaitan pergerakan penduduk, 

keterkaitan teknologi, keterkaitan sosial, keterkaitan politik, keterkaitan 

administrasi dan organisasi. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah 

keterkaitan ekonomi, yaitu menganalisa faktor ekonomi tidak terlepas dari 

faktor non ekonomi. 

Salah satu teori yang telah dikembangkan dalam kerangka pengkajian 

pertumbuhan ekonomi antar wilayah adalah teori Cumulatif Circuler Caution 

Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

adalah hasil bekerjanya faktor ekonomi dan faktor non ekonomi yang jalin 

berjalin secara sirkuler, terus menerus akan meningkat secara kumulatif, dan 

berdampak memencar secara sentrifugal atau sentripetal.  

Jika pertumbuhan suatu wilayah berdampak positif terhadap wilayah 

di sekitarnya, dalam arti wilayah pinggiran mengikuti perkembangan wilayah 

inti, maka proses yang demikian disebut sebagai “Spread Effects” atau terjadi 

pemerataan. Jika “Spread Effects” berlangsung dalam keadaan normal, yakni 

kekuatan-kekuatan pasar bekerja secara bebas, maka perubahan-perubahan 

yang terjadi di wilayah pinggiran sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi 

di wilayah inti, arahnya akan mengikuti arah perubahan yang terjadi di 

wilayah inti. Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.2, dimana 

perubahan-perubahan yang berlangsung pada T2 akan mengikuti perubahan 

yang berlangsung pada T1. Perubahan yang demikian disebut sebagai 

perubahan yang positif, dan mengarah pada pemerataan pertumbuhan 

ekonomi antara wilayah inti dengan wilayah pinggiran. 
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   Inti     Pinggiran 

Sumber : Hagget (1979) dalam Suryani (1995) 

Keterangan : T = Waktu 

  P = Pertumbuhan 

 

Gambar 1.2 Pengaruh Spread Effects 

 

Namun pertumbuhan suatu wilayah tidak selalu positif terhadap 

wilayah sekitar, mungkin dapat berdampak negatif. Perubahan-perubahan 

yang terjadi pada suatu wilayah hanya memberi hasil yang positif bagi 

wilayah itu sendiri, sedangkan bagi wilayah sekitar akan menimbulkan 

perubahan yang bersifat negatif. Proses pertumbuhan wilayah yang demikian 

disebut sebagai “Backwash Effects”. Perubahan-perubahan pada T1 

mendorong perubahan pada T2 menunjukkan arah gerak menaik maka 

perubahan pada T2 menunjukkan arah gerak menurun, sehingga arah 

pertumbuhan antara wilayah inti dengan wilayah pinggiran adalah menuju 

kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Gambar 1.3 menunjukkan proses 

“Backwash Effects” atau proses kesenjangan. 

 

 

 

 

T1 
T2 
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   Inti     Pinggiran 

Sumber : Hagget (1979) dalam Suryani (1995) 

Keterangan : T = Waktu 

  P = Pertumbuhan 

 

Gambar 1.3  Pengaruh Backwash Effects 

 

Berkaitan dengan faktor ekonomi dan non ekonomi dalam teori 

Cumulatif Circuler Caution Myrdal, Sardono Sukirno (1976) menegaskan 

bahwa dalam pertumbuhan faktor-faktor ekonomi merupakan perubahan 

dalam kurun waktu yang panjang pada berbagai sektor yang dapat 

mendukung naiknya tabungan dalam berbagai sektor tersebut. Dalam 

perkembangannya, di Indonesia terdapat sembilan sektor penyumbang PDRB 

yang akan dianalisis sebagai faktor penentu tingkat pertumbuhan PDRB. 

 

1.5.3. Pembangunan Sektor Unggulan 

Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah atau Negara sangat 

tergantung dari keunggulan daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. 

Nilai strategis setiap sektor di dalam memacu menjadi pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbeda-beda (Rustiadi, 2009). 

Rustiadi dan Saefulhakim (2009) menyatakan sektor ekonomi suatu 

wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu sektor basis dimana 

T1 

T2 



11 

 

 

 

kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan 

menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan impor antar wilayah. 

Artinya, industri basis ini akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk 

pasar domestik daerah maupun pasar luar wilayah/daerah. Sedangkan sektor 

non-basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya melayani pasar 

di daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang 

(Rustiadi, 2009). 

Ada dua kerangka konseptual pembangunan wilayah yang 

dipergunakan secara luas, disamping beberapa yang lainnya yang sedikit 

banyak merupakan variasi kedua tersebut. Pertama, konsep basis ekonomi,  

dimana konsep ini terutama dipengaruhi oleh pemilikan masa depan terhadap 

pembangunan daerah. Teori basis ekonomi beranggapan bahwa permintaan 

terhadap input yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non-

basis (lokal). Permintaan terhadap produksi sektor lokal hanya dapat 

meningkat bila pendapatan lokal meningkat. Tetapi peningkatan pendapatan 

ini hanya terjadi bila sektor basis meningkat. Oleh karena itu, menurut teori 

basis ekonomi, ekspor daerah merupakan faktor penentu dalam pembangunan 

ekonomi. 

Kedua konsep beranggapan bahwa perbedaan tingkat imbalan (rate of 

return) adalah lebih dibawakan oleh perbedaan dalam lingkungan atau 

prasarana, daripada ketidak-seimbangan rasio modal dan tenaga. Dalam 

pemikiran ini, daerah terbelakang bukan karena tidak beruntung atau 

kegagalan pasar, tetapi karena produktivitasnya yang rendah. Oleh karena itu 

investasi dalam sarana dan prasarana sangat penting dalam pembangunan 

daerah.  

Metode yang sering digunakan dalam indikasi sektor basis adalah 

metode LQ (Location Quotient), yang merupakan perbandingan relatif antara 

kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas dalam suatu 

wilayah. LQ juga menunjukkan efisiensi relatif wilayah, serta terfokus pada 

subtitusi impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi ekspor. 

Hal ini akan memberikan suatu gambaran tentang industri mana yang 
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terkonsentrasi dan industri mana yang tersebar (Shukla, 2000 dalam Rustandi, 

2009). 

 

1.5.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai 

tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun. PDRB dinilai sebagai tolak 

ukur pembangunan yang paling operasional dalam skala negara di dunia 

(Rustiadi,2009) PDRB pada dasarnya merupakan total produksi kotor dari 

suatu wilayah, yakni total nilai tambah dari semua barang dan jasa yang 

diproduksi di suatu Negara atau wilayah dalam periode satu tahun. Dengan 

demikian PDRB mempunyai arti nilai tambah dari aktivitas produktif 

manusia.  

Kenaikan pertumbuhan ekonomi umumnya didasarkan atas dasar 

pertumbuhan PDRB untuk melihat perubahan (kenaikan/penurunan) ekonomi 

di suatu wilayah. Terdapat dua jenis PDRB yaitu PDRB atas dasar harga 

berlaku, dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku 

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga pada tahun tersebut, sedang PDRB atas dasar harga konstan 

menunjukkan nilai barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada 

tahun tertentu sebagai dasar. Untuk menjaga kelayakan dan konsistensi hasil 

penghitungan dan analisa data, Badan Pusat Statistik (BPS) secara langsung 

maupun tidak langsung menetapkan keseragaman konsep, definisi dan 

metode yang dipakai di seluruh Indonesia bahwa : PDRB atas dasar harga 

berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang 

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun. 

Terdapat 9 (sembilan) sektor pembentuk PDRB yang dikenal di 

Indonesia, yaitu :  

a. Pertanian 

b. Pertambangan dan Penggalian 
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c. Industri  

d. Listrik, Gas dan Air 

e. Bangunan dan Konstruksi 

f. Perdagangan, Hotel dan Restoran 

g. Pengangkutan dan Komunikasi 

h. Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

i. Jasa-Jasa 

 

Perhitungan PDRB sebagai tolak ukur pembangunan mempunyai 

beberapa kelemahan yang mendasar, yaitu : kegiatan perbaikan atau 

kerusakan lingkungan yang pada gilirannya akan dihitung sebagai tambahan 

terhadap nilai PDRB itu sendiri (Rustiadi, 2009). Hal ini terhitung karena 

adanya upah yang harus dibayar kepada tukang sampah atau petugas 

perbaikan lingkungan lainnya. Di lain pihak pengeluaran-pengeluaran sebagai 

gaji petugas kebersihan lingkungan tersebut pada dasarnya merupakan biaya 

yang harus dibayar atas rusaknya lingkungan. Penghitungan PDRB juga tidak 

menyertakan pertukaran barang-barang produktif yang tidak melalui 

mekanisme pasar serta tidak memperhatikan biaya pajak. PDRB tanpa 

memperdulikan intermediate cost ini dikenal sebagai PDRB coklat atau 

PDRB konvensional.  

Akhir-akhir ini berbagai kalangan ramai memperkenalkan konsep 

PDRB hijau yang dihitung sebagai penyesuaian atas PDRB coklat, yaitu 

memperhatikan dimensi lingkungan berupa adanya penyusutan (deplesi) 

sumberdaya alam dan kerusakan atau degradasi lingkungan yang tidak 

diperhitungkan dalam PDRB coklat (Rustiadi, 2009). Dalam PDRB coklat, 

deplesi yang dihitung hanya deplesi atas sumberdaya buatan. Namun 

sayangnya para ahli dan berbagai pihak masih banyak yang belum sepakat 

mengenai cara menghitung penyusutan sumberdaya alam, disamping 

perhitungan-perhitungan atas deplesi masih terkendala oleh berbagai hal. 

PDRB hijau belum memiliki keseragaman standar perhitungan di dunia dan 

masih berupa wacana di beberapa Negara, termasuk Indonesia sehingga 
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PDRB hijau biasanya hanya digunakan untuk perhitungan kegiatan ekonomi 

mikro yang berkaitan dengan lingkungan. Sementara nilai PDRB yang telah 

dikurangi nilai penyusutan dan pajak disebut sebagai Produk Domestik 

Regional Netto (PDRN). Namun, meskipun PDRN telah menghitung biaya 

penyusutan, karena perhitungan biaya penyusutan sangat memakan waktu 

dan rumit, terdapat berbagai variasi cara perhitungan yang masih mengalami 

perdebatan. Selain itu, upaya untuk mendapatkan ukuran pendapatan yang 

lebih baik dengan menghitung biaya pajak dan subsidi ini dianggap tidak 

mencerminkan biaya yang sebenarnya. Sehingga sampai saat ini, PDRB 

coklat (konvensional) meskipun memiliki beberapa kelemahan tetap 

dipercaya sebagai indikator ekonomi makro yang digunakan untuk 

mengevaluasi pembangunan maupun kegiatan ekonomi wilayah. 

 

1.5.5. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai kecenderungan pertumbuhan ekonomi wilayah 

pernah dilakukan oleh Ida Suryani (1995) dengan penelitiannya yang berjudul 

“KECENDERUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH DI 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GROBOGAN PERIODE 1988-

1992”, telah mengambil kesimpulan bahwa ditinjau dari sektor PDRB, di 

Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan telah terjadi pertumbuhan ekonomi 

yang seimbang antara wilayah inti dengan wilayah pinggiran atau terjadi 

proses "Spread Effects" antara wilayah inti dengan wilayah pingiran. Ditinjau 

dari sektor rerata PDRB, terdapat perbedaan yang cukup besar antar wilayah 

maupun antar SWP. Wilayah pusat pengembangan, rata-rata mempunyai 

rerata PDRB yang lebih dibanding wilayah yang lain. Hal ini berarti pusat 

pengembangan belum berhasil memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah 

lain dalam Sub Wilayah Pembangunan tersebut. 

Sektor pertanian telah memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB 

disemua kecamatan, dengan demikian pengembangan sektor pertanian dapat 

menaikkan PDRB, baik PDRB kecamatan maupun PDRB kabupaten, sedang 

untuk perkembangan sektor perdagangan dilakukan dengan melalui perbaikan 
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interaksi antar wilayah dan dengan perbaikan sarana dan prasarana 

transportasi. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa faktor yang paling 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah adalah faktor 

komunikasi, dimana radio mempunyai peranan lebih besar daripada televisi 

dan telepon. Kehidupan masyarakat secara umum masih tergantung pada 

sektor pertanian. Penelitian tersebut juga mengkaji mengenai hirarki 

kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan. 

Dalam suatu susunan hirarki akan terdapat wilayah dengan hirarki tertinggi, 

dimana wilayah tersebut berfungsi sebagai pemusatan kegiatan bagi wilayah 

yang mempunyai hirarki dibawahnya. Kecamatan Purwodadi disini, 

merupakan kecamatan yang mempunyai hirarki tertinggi. 

 Eko Prasetyo (2008) dalam penelitiannya yang berjudul 

“KECENDERUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH DI 

KOTA SALATIGA TAHUN 1999 DAN 2003” telah mengambil kesimpulan 

bahwa kecenderungan pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga mengalami 

proses Backwash Effect (Ketidakmerataan) dan Spread Effect (Pemerataan). 

Proses tersebut terjadi karena pusat-pusat pertumbuhan di Kota Salatiga 

belum mampu menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi wilayah 

sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. 

 Faktor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kota Salatiga adalah faktor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini terjadi 

karena mengalami peningkatan sehingga memberikan kontribusi terbesar 

terhadap PDRB  Kota Salatiga. 

 Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian 

penulis antara lain :  penulis menggunakan metode Location Quotient untuk 

mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Klaten, dimana penelitian 

sebelumnya tidak menggunakan metode tersebut. Tabel 1.1. menunjukkan 

perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya  

dengan Penelitian yang Dilakukan penulis. 

No 
Nama 

Penulis / 
Tahun 

Judul Tujuan 
Metode Yang 

Digunakan 
Hasil 

1 Ida 
Suryani / 
1995 

Kecenderungan 
Pertumbuhan 
Ekonomi Wilayah 
di Kabupaten 
Daerah Tingkat II 
Grobogan Periode 
1988-1992 

Mengetahui 
Kecenderungan 
proses pertumbuhan 
serta mencari faktor 
yang paling 
berpengaruh 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi wilayah 

Analisa data, 
analisa tabel 
dan analisa t-
tes 

Analisa 
kecenderungan 
pertumbu 
han ekonomi 
wilayah dan 
faktor-faktornya 

2 Eko 
Prasetyo / 
2008 

Kecenderungan 
Pertumbuhan 
Ekonomi Wilayah 
di Kota Salatiga 
Tahun 1999 dan 
2003 

Mengetahui 
Kecenderungan 
proses pertumbuhan 
serta mencari faktor 
yang paling 
berpengaruh 
terhadap 
pertumbuhan 
ekonomi wilayah 

Analisa tabel 
skoring, 
analisa t-tes, 
analisa regresi 
berganda dan 
analisa peta 

Analisa 
kecenderungan 
pertumbuhan 
ekonomi 
wilayah,Peta 
Hirarki Fasilitas 
Sosial Ekonomi 
dan Peta 
Pertumbuhan 
ekonomi 

3 Maisarah 
Arisanti 
/ 2011 

Evaluasi Geografi 
Terhadap 
Pertumbuhan 
Ekonomi Wilayah 
di Kabupaten 
Klaten Tahun 
2004-2009 

Mengetahui proses 
pertumbuhan 
ekonomi wilayah, 
sektor unggulan dan 
sektor dominan 
dalam pertumbuhan 
ekonomi wilayah. 

Melakukan 
analisa tabel, 
skoring, 
analisa regresi 
ganda, analisa 
t-tes dan 
analisa 
Location 
Quotient (LQ) 

Analisa pola 
pertumbuhan 
ekonomi 
wilayah, peta 
hirarki dan peta 
pertumbuhan 
ekonomi 
wilayah serta 
analisa geografi 
terhadap proses 
pertumbuhan 
ekonomi 
wilayah  

Sumber : Penulis (2011) 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu dapat dari 

diamati dari pertumbuhan pendapatan regional atau pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan memperhatikan series agregat selama 

beberapa periode dapat diketahui pergeseran yang terjadi diantara wilayah-

wilayah tersebut.  

Dalam suatu Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) terdiri dari pusat 

SWP atau yang disebut sebagai wilayah inti dan wilayah pinggiran yang 

merupakan wilayah pendukung SWP, dimana suatu SWP merupakan kumpulan 

beberapa kecamatan yang biasanya wilayahnya berdekatan.  

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dikatakan positif bila wilayah inti 

atau pusat Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi wilayah pinggiran untuk dapat berkembang serius sesuai 

dengan perkembangan wilayah inti. Pertumbuhan ini dinamakan Spread Effects 

atau pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sedangkan, pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah dikatakan negatif bila wilayah pusat SWP atau wilayah 

inti tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pinggiran yang 

berarti terjadi pemusata pertumbuhan ekonomi, hal ini sebut Backwash Effects 

atau kesenjangan pertumbuhan ekonomi wilayah.  

Terdapat dua faktor pertumbuhan ekonomi wilayah, yaitu faktor ekonomi 

dan faktor non ekonomi, yang diwakili oleh pendapatan sektor-sektor pembentuk 

PDRB. Dimana sektor ekonomi tersebut terdiri dari pendapatan di sektor 

pertanian, industri, perdagangan dan pertambangan; sektor listrik, gas dan air; 

bangunan dan konstruksi; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Dalam mengetahui pertumbuhan 

ekonomi wilayah, perlu diidentifikasi sektor apa saja yang dominan dalam 

pertumbuhan ekonomi wilayah, sebagai sajian informasi bahan pertimbangan 

untuk pembangunan ekonomi wilayah di masa yang akan datang. 

Selain itu di tiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) perlu untuk 

diketahui sektor ekonomi unggulannya, yaitu sektor mana yang termasuk sektor 

basis yang mampu bersaing dengan sektor yang sama di wilayah lain dan sektor 
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mana yang bukan sektor non-basis yaitu sektor yang hanya mampu melayani 

pasar di daerahnya sendiri dan belum mampu berkembang. Hal ini untuk 

mengetahui potensi masing-masing sektor dalam kaitannya untuk sajian informasi 

kajian pertumbuhan ekonomi wilayah. 

Faktor kependudukan serta sarana prasarana sosial ekonomi yang tersedia 

di suatu wilayah turut  berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi wilayah tersebut, oleh karena itu diperlukan pembuatan hirarki wilayah 

dalam bentuk peta untuk mengetahui tingkat hirarki masing-masing kecamatan. 

Selain untuk mengetahui tingkat hirarki masing-masing kecamatan. Wilayah 

dengan kondisi fisik lahan tertentu mampu mendukung peruntukan kegiatan 

ekonomi tertentu sehingga dipertimbangkan dalam evaluasi proses pertumbuhan 

ekonomi wilayah, demikian pula dengan jenis penggunaan lahan yang terdapat di 

suatu wilayah bila areal pertanian lebih besar dibandingkan dengan areal 

permukimannya maka dapat diketahui bahwa masyarakat di daerah tersebut masih 

bergantung pada aktifitas pertanian dan bila areal pemrukiman maka 

memungkinkan aktifitas perekonomian yang melibatkan kebutuhan barang dan 

jasa yang lebih besar. 

Hasil dari analisa data akan menunjukkan pola pertumbuhan ekonomi 

wilayah apakah kearah pemerataan atau kearah kesenjangan pertumbuhan 

ekonomi wilayah serta faktor dan sektor mana yang paling dominan dalam 

pertumbuhan ekonomi di masing-masing SWP, sedangkan hirarki tiap kecamatan, 

sektor ekonomi unggulan dan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah akan 

ditunjukkan dalam bentuk peta. Gambar 1.4. menunjukkan kerangka alur 

permikiran mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah. 
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Gambar 1.4. Alur Pemikiran Proses Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sektor Ekonomi 
Unggulan

Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Pertumbuhan 

Ekonomi Wilayah

Faktor Ekonomi : 
- Pertanian 
- Industri Pengolahan 
- Perdagangan 

Faktor Non Ekonomi : 
transportasi, lembaga 
keuangan, jasa-jasa, 
pertambangan, 
listrik,konstruksi

Sektor Pembentuk 
PDRB

Sektor Dominan 
dalam Pertumbuhan

Ekonomi Wilayah 

Kecenderungan 
Pertumbuhan Ekonomi 
Antar Wilayah 
- Inti 
- Pinggiran

Kesenjangan Pemerataan
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1.7. Hipotesa  

1. Proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah Spread Effects 

(pemerataan) dengan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor 

ekonomi. 

2. Sektor yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

wilayah adalah sektor perdagangan. 

3. Sektor unggulan yang paling unggul adalah sektor pertanian. 

 

1.8. Metode Penelitian 

Kabupaten Klaten terkenal sebagai kabupaten yang subur dan sebagian 

besar wilayahnya berada pada dataran rendah dan dataran bergelombang dan 

pusat kota berada pada jalur utama Solo-Yogyakarta, oleh karena itu Kabupaten 

Klaten merupakan wilayah yang cukup strategis. Berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2015, terdapat 6 Satuan 

Wilayah Pengembangan (SWP) yang secara tidak langsung dikemukakan bahwa 

Kabupaten Klaten ingin mengembangkan wilayahnya dengan memajukan potensi 

perdagangan dan menjadikan kecamatan-kecamatannya menjadi kawasan 

perkotaan. Perlu dievaluasi pola pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Klaten 

yang terjadi sampai tahun 2009. 

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode analisa data sekunder dan 

kuantitatif dengan unit analisis Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) dan uit 

analisis mikro satuan kecamatan. Menurut Singarimbun (1982) dalam Prasetyo 

(2008) metode analisa data sekunder adalah sebuah upaya pengkajian berdasarkan 

pada data statistik yang telah dipublikasikan oleh pemerintah pusat, Daerah 

Tingkat I maupun Daerah Tingkat II ditambah dengan rujukan pada karya-karya 

ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian. Kelemahan analisa data sekunder 

pada umumnya terletak pada ketidaklengkapan data maupun proses perijinan yang 

cukup sulit ditembus sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk 

mendapatkan data. Salah satu alasan pemilihan daerah penelitian di Kabupaten 

Klaten juga terkait dengan kemudahan serta kelengkapan data yang diperlukan.  
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 Proses analisa data dilakukan dengan bantuan program SPSS Statistik 

versi 17.00, sementara proses pembuatan peta mengandalkan program ArcView 

GIS 3.3 dan MapInfo Professional versi 7.0. 

 

1.8.1. Data yang Digunakan dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang telah ada. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara menyalin dan mengkopi data yang 

diperlukan. Selain itu dilakukan wawancara dengan informan dengan maksud 

melengkapi data yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, BAPPEDA 

Kabupaten Klaten serta kantor-kantor kecamatan di Kabupaten Klaten, yaitu 

meliputi : 

1. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2005-2015; 

2. PDRB : PDRB berdasarkan harga konstan per kecamatan, PDRB 

per sektor tiap kecamatan selama periode 2005 – 2009; 

3. Peta  : Peta Administrasi dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Tahun 2005-2015; 

4. Jumlah Sarana Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Per 

Kecamatan tahun 2009 

5. Data Kependudukan berupa jumlah penduduk dan laju 

pertumbuhan penduduk tiap kecamatan, status kecamatan serta 

penggunaan lahan berupa areal terbangun, areal pertanian dan areal 

lain tahun 2005-2009. 

 

1.8.2. Analisa Data 

Analisa data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Data yang telah dikumpulkan 

diseleksi dan diolah, selanjutnya diambil kesimpulan atas dasar analisa 

kuantitatif dengan melakukan analisa tabel dan skoring, analisa regresi 

berganda, analisa t-tes. 
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1.8.2.1.  Analisa Skoring 

Suatu wilayah akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi 

yang dimiliki oleh wilayah tersebut, untuk menganalisa potensi fasilitas 

pelayanan atau hirarki tiap kecamatan yang merupakan bagian dari SWP 

digunakan analisa skoring.  

Hirarki menurut smailes (1965) dalam Prasetyo (2008) dirumuskan 

beberapa kegiatan tertentu yang merupakan atribut yang harus dimiliki agar 

suatu wilayah dapat berfungsi penuh. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : 

bank, pasar, sekolah-sekolah lanjutan, rumah sakit, tempat hiburan, surat 

kabar. Sedangkan penduduk sebagai pihak yang menggunakan fasilitas 

pelayanan perlu diperhitungkan sehingga perhitungan yang dilakukan adalah 

rasio sarana terhadap jumlah penduduk. Christaller (1933) dalam Rustiadi 

(2009) menyatakan suatu infrastruktur dari suatu kegiatan dalam bentuk 

apapun tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus dilengkapi sarana dan 

prasarana penunjang dimana sarana dan prasarana penunjang tidak menyebar 

secara merata di dalam suatu sistem ruang, tetapi penyebarannya tergantung 

pada permintaan, sedangkan permintaan sangat tergantung pada konsentrasi 

penduduk. Keadaan tersebut mengakibatkan timbulnya hirarki pusat 

pelayanan, selain itu dinyatakan pula bahwa kisaran spasial dari proses 

permintaan dan penawaran beragam bergantung ordernya sehingga bentuk 

dan struktur lokasi pusat secara keseluruhan bergantung pada keragaman 

sistematis dari tinggi rendahnya kisaran spasial dari proses pertukaran atau 

permintaan dan penawaran, oleh karena itu fasilitas pelayanan yang lebih 

kompleks akan bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan fasilitas pelayanan 

yang lebih sederhana. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penelitian ini  menggunakan 

metode berjenjang tertimbang, dimana terdapat skoring dan bobot. Skoring 

digunakan untuk menilai jumlah ketersediaan fasilitas, sedangkan bobot 

digunakan untuk  menilai kualitas dari jenis fasilitas yang terdapat di suatu 

wilayah. Asumsinya yang digunakan adalah semakin tinggi kelas pelayanan 

sarana tersebut maka semakin berpengaruh terhadap perkembangan kawasan 
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sekitarnya sehingga semakin tinggi nilainya.oleh karena itu, semakin tinggi 

kelas pelayanan sarana tersebut akan diberi bobot yang semakin tinggi. 

Contoh : rumah sakit memiliki kelas pelayanan lebih tinggi dari balai 

pengobatan, sehingga bobot rumah sakit lebih tinggi dibandingkan bobot 

balai pengobatan. 

Terdapat 3 kelas hirarki, yaitu hirarki tinggi, hirarki sedang dan 

hirarki rendah, dimana semakin baik kondisi fasilitas pelayanan (sarana) di 

suatu wilayah berarti semakin tinggi hirarkinya dimana penilaian kriteria 

kelas hirarki yang digunakan untuk daerah penelitian adalah : 

1. Rasio sarana perekonomian terhadap jumlah penduduk 

2. Rasio sarana pendidikan terhadap jumlah penduduk 

3. Rasio sarana kesehatan terhadap jumlah penduduk 

 

Untuk interval dalam klasifikasi kelas hirarki menggunakan rumus: 

       

  …………………..(1) 

 dimana : 

i  : klas interval   

k  : banyaknya klas 

 

Dalam Pedoman Standar Pelayanan Minimal Kepmenkimpraswil 

No. 534 Tahun 2001 ditetapkan bahwa untuk mendukung penyediaan fasilitas 

serta aksesibilitas kebutuhan masyarakat, sebaiknya sarana-sarana dalam 

suatu wilayah sebaiknya memperhatikan jumlah penduduk, dimana 

ditetapkan bahwa standar sarana disuatu wilayah adalah sebagai berikut : 

1. Satu (1) unit TK setiap 1000 penduduk (Rasio 1:0,001) 

2. Satu (1) unit SD setiap 6000 penduduk (Rasio 1:0.00016) 

3. Satu (1) unit SMP setiap 25.000 penduduk (Rasio 1:0,00004) 

4. Satu (1) unit SMA setiap 30.000 penduduk (Rasio 1:0,000033) 
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5. Satu (1) unit Perguruan Tinggi setiap 70.000 penduduk (Rasio 

1:0,000014) 

6. Satu (1) unit Balai Pengobatan setiap 3.000 penduduk  (Rasio 1:00033) 

7. Satu (1) unit RS Bersalin setiap 20.000 penduduk (Rasio 1:0,00005) 

8. Satu (1) unit Puskesmas 120.000 penduduk (Rasio 1:0,000083) 

9. Satu (1) unit Rumah Sakit setiap 240.000 penduduk (Rasio 1:0,0000042) 

10. Satu (1) unit Kantor Pos setiap 120.000 penduduk (Rasio 1:0,0000083) 

11. Satu (1) unit Pasar setiap 30.000 penduduk (Rasio 1:0,000033) 

 

Analisa skoring rasio sarana terhadap penduduk dalam penelitian 

ini didasarkan pada standar pedoman standar pelayanan diatas dengan 

mengalami modifikasi yang dilakukan penulis agar sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka penetapan skor ditetapkan sebagai berikut : 

1. Memiliki Skor 3, Klasifikasi tinggi bila rasio sarana lebih tinggi dari 

pedoman standar pelayanan minimal 

2. Interval rasio klas sedang dan rendah didapatkan dengan menggunakan 

rumus satu (1) diatas, yaitu dengan mengurangi nilai standar pedoman 

pelayanan minimal dengan nilai 0 lalu hasilnya dibagi 2 (jumlah klas yg 

akan dicari range nya) 

3. Contoh pencarian interval rasio sarana pelayanan : 

 Misalnya rasio standar sarana TK adalah 0,001 maka : 

- suatu wilayah bernilai 3 bila rasio-nya lebih dari (>) 0,001 

- interval = (0,001 – 0) / 2 = 0,0005; berdasarkan hasil ini maka suatu 

wilayah memiliki skor 1 bila interval rasio-nya <0,0005 ; dan 

bernilai 2 bila interval rasio-nya diantara 0,0005-0,001 

4. Khusus sarana perdagangan berupa Bank, tidak terdapat pedoman 

standar rasio pelayanannya, sehingga menggunakan skor relatif yang 

didapatkan berdasarkan rumus satu (1) diatas. 
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Nilai (skor) dari sarana pendidikan, sarana kesehatan serta sarana 

perekonomian dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :  

Tabel 1.2 Rasio Sarana Pendidikan 

Jenis Sarana Klas Rasio Skor 
(Harkat) Bobot 

TK 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

> 0,001 
0,0005-0,001 

<0,0005 

3 
2 
1 

 
1 

SD 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

>0.00016 
0,0008-0,00016 

<0,00008 

3 
2 
1 

 
2 

SMP 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

>0,00004 
0,00002-0,00004 

<0,00002 

3 
2 
1 

 
3 

SMU 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

>0,000033 
0,000017-0,000033 

<0,000017 

3 
2 
1 

 
4 

Perguruan 
Tinggi 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

>0,000014 
0,000007-0,000014 

<0,000007 

3 
2 
1 

 
5 

Sumber : Penulis (2011) berdasarkan pedoman standar pelayanan minimal tahun 

2001 (dengan modifikasi) 

 

Tabel 1.3 Rasio Sarana Kesehatan 

Jenis Sarana Klas Rasio 
Skor 

(Harkat) 
Bobot 

Balai 
Pengobatan 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

> 00033 
0,00017-0,00033 

<0,00017 

3 
2 
1 

 
1 

RS Bersalin 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

>0,00005 
0,000025-0,00005 

<0,000025 

3 
2 
1 

 
2 

Puskesmas 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

>0,000083 
0,000042-0,000083 

<0,000042 

3 
2 
1 

 
3 

RS 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

0,0000042 
0,0000021-0,0000042 

<0,0000021 

3 
2 
1 

 
4 

Sumber : Penulis (2011) berdasarkan pedoman standar pelayanan minimal tahun 
2001 (dengan modifikasi) 
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Tabel 1.4 Rasio Sarana Perekonomian 

Jenis Sarana Klas Rasio 
Skor 

(Harkat) 
Bobot 

Koperasi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

>0,000083 
0,000042-0,000083

<0,000042 

3 
2 
1 

 
1 

Bank 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

>0.000090 
0,000047-0.000090

<0.000046 

3 
2 
1 

 
2 

Pasar 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

>0,000033 
0,000017-0,000033

<0,000017 

3 
2 
1 

 
3 

Sumber : Penulis (2011) berdasarkan pedoman standar pelayanan minimal tahun 

2001 (dengan modifikasi) 

 

Setelah melakukan skoring pada masing-masing variabel sarana, 

maka ditentukan klasifikasi masing-masing kelas untuk tiap sarana 

berdasarkan rumus satu (1) diatas, dengan mengurangi nilai maksimal dengan 

nilai minimal dan dibagi tiga (kelas yang diinginkan). Tabel 1.5. 

menunjukkan klasifikasi klas dan interval sarana pelayanan. 

 

Tabel 1.5 Klasifikasi Tingkat Pelayanan 

No Jenis Sarana Klas 
Interval Skor 

Sarana 

1 
Rasio Sarana 
Pendidikan 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

35-45 
25-34 
15-24 

 
2 
 

Rasio Sarana 
Kesehatan 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

24-30 
17-23 
10-16 

3 
Rasio Sarana 

Perekonomian 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

14-18 
10-13 
6-9 

  Sumber : Pengolahan Data Hirarki Pelayanan (2011) 

 



27 

 

 

 

Tingkat hirarki masing-masing kecamatan di Kabupaten Klaten 

dengan menggunakan klasifikasi masing-masing tingkat pelayanan dan 

menggunakan rumus satu (1), yaitu dengan mencari selisih antara jumlah 

nilai maksimal masing-masing jenis sarana dengan jumlah nilai minimal 

masing-masing sarana dan dibagi dengan 3 (jumlah kelas), maka didapatkan 

klasifikasi seperti yang ditunjukkan Tabel 1.6. 

Tabel 1.6 Kelas Hirarki 

No Total Skor (Nilai) Kelas Hirarki
1 73 - 93 Tinggi 
2 52 – 72 Sedang 
3 31 - 51 Rendah 

      Sumber : Pengolahan Data Hirarki Kecamatan (2011) 

 

1.8.2.2.  Analisa T-Tes 

Untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi wilayah, yaitu : 

Backwash Effects (Kesenjangan) atau Spread Effects (Pemerataan) diperlukan 

analisa statistik dengan menggunakan data PDRB tiap kecamatan periode 

2005-2009, dimana masing-masing kecamatan diklasifikasikan lagi apakah 

kecamatan tersebut merupakan wilayah inti (Pusat SWP) atau wilayah 

pinggiran (Pendukung SWP).  

Analisa Statistik yang digunakan adalah analisa T-Tes, yaitu 

Independent Sampel T-Tes. Analisa ini digunakan untuk membandingkan dua 

ukuran kecenderungan sentral dan untuk menemukan bahwa ada perbedaan 

antara kedua ukuran tersebut. Dalam hal ini yang dianalisa wilayah inti dan 

wilayah pinggiran, dengan rumus Independent Sampel T-Tes yang telah 

dimodifikasi, yaitu : 

 
       ………………(2) 

 Keterangan : 

Ma = Rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah inti 
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Mb = Rata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah pinggiran 

Xa = Deviasi dari Ma 

Xb = Deviasi dari Mb 

na = Jumlah subyek A  

nb  = Jumlah subyek B  

db = derajat kebebasan = na + nb – 2 

 

 Hasil perhitungan disesuaikan dengan tabel t dengan tingkat 

kebebasan db = na + nb – 2 dan taraf siginifikansi 0,05%, dimana dalam 

statistic nilai minus (-) atau plus (+) tidak berarti apapun (tetap memiliki nilai 

yang sama). Analisa T-Tes ini dilakukan pada setiap SWP, jika t tabel lebih 

besar dari t hitung atau nilai t yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan antara wilayah inti dan wilayah pinggiran atau dapat 

dikatakan bahwa terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi (Spread Effects) 

di SWP tersebut, bila nilai t hitung atau t yang diperoleh bernilai minus 

namun nominalnya lebih besar dari t tabel maka dapat dikatakan bahwa 

terjadi kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara wilayah inti dan wilayah 

pinggiran, dimana wilayah pinggiran memiliki pertumbuhan yang jauh lebih 

baik dibandingkan wilayah inti. Tabel 1.7 menunjukkan pembacaan hasil 

analisa T-Test. 

Tabel 1.7 Pembacaan Hasil Analisa T-Test 

No Hasil T-Test Pembacaan (Analisa) 

1 
tabel t > t hitung  
{t hitung bernilai plus (+) 
atau minus (-)} 

Terjadi pemerataan antara wilayah inti 
dengan wilayah pinggiran 

2 

tabel t < t hitung 
{t hitung bernilai plus 
(+)} 

Terjadi Kesenjangan antara wilayah inti 
dengan wilayah pinggiran, dimana 
pertumbuhan wilayah inti lebih baik dari 
wilayah pinggiran 

3 

tabel t < t hitung 
{t hitung bernilai minus 
 (-)} 

Terjadi Kesenjangan antara wilayah inti 
dengan wilayah pinggiran, dimana 
pertumbuhan wilayah pinggiran lebih baik 
dari wilayah inti 

Sumber : Penulis (2011) 
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1.8.2.3. Analisa Regresi Ganda 

 Setelah mengetahui pola pertumbuhan ekonomi wilayah, maka 

perlu diketahui sektor mana yang paling dominan dalam pertumbuhan 

ekonomi di tiap SWP, untuk itu perlu dilakukan analisa statistik dengan 

menggunakan analisa regresi ganda. Berdasarkan fungsinya untuk 

mengetahui besarnya pengaruh, analisa regresi ganda digunakan untuk 

mencari sektor yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di tiap 

Satuan Wilayah Pembangunan.  

Variabel yang digunakan dalam analisa ini adalah pertambahan 

nilai PDRB masing-masing sektor pembentuk PDRB setiap kecamatan 

selama periode penelitian, yaitu tahun 2005-2009. Rumus analisa regresi 

ganda yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

Y = a0+a1x1+a2x2+a3x3+ a4x4+a5x5+a6x6+a7x7+a8x8+a9x9 ……(3) 

Keterangan : 

a    = nilai multiplier 

a1, dst = nilai  multiplier x1, dst 

x1  = Pertanian 

x2  = Pertambangan dan penggalian 

x3  = Industri pengolahan 

x4  = Listrik, gas dan air 

x5  = Konstruksi 

x6  = Perdagangan, hotel dan restoran 

x7  = Pengangkutan dan komunikasi 

x8  = Lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

x9  = Jasa-jasa 

Y   = Rata-rata pertumbuhan ekonomi 

 

Hasil analisa akan menunjukkan besaran masing-masing nilai 

multiplier (a) masing-masing sektor (x), dimana sektor yang memiliki nilai 

multiplier (a) paling besar merupakan sektor yang paling dominan. Nilai a0 
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menunjukkan besaran pertambahan nilai PDRB bila tidak memperhitungkan 

sektor-sektor ekonomi.  

 

1.8.2.4. Analisa Location Quotient (LQ) 

Analisa Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui 

sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor unggulan di wilayah tersebut. 

Analisa dilakukan di enam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) dan dua 

puluh enam kecamatan di Kabupaten Klaten.  

Teknik Location Quotient (LQ) dibedakan menjadi dua, yaitu : 

Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) 

dimana sektor ekonomi unggulan dapat diidentifikasi melalui teknik SLQ dan 

DLQ (Widodo,2006 dalam Sukiman, 2008). Sektor yang nilai SLQ dan DLQ 

lebih dari 1 mrupakan sektor ekonomi unggulan, dimana diantara sektor 

ekonomi unggulan ini dengan nilai SLQ dan DLQ paling besar dikatakan 

sebagai sektor paling unggul. 

Widodo,2006 dalam Sukiman, 2008 menyatakan formula Static 

Location Quotient (SLQ) diformulasikan sebagai berikut :  

…………………..(4) 
              
Keterangan : 

VI,J : nilai output sektor I di SWP / Kecamatan J 

VJ : total output seluruh sektor di SWP / Kecamatan J 

VI,N : nilai output sektor I di Kabupaten N 

VN : nilai output total di Kabupaten N 

Terdapat tiga kondisi yang dapat dicirikan dari hasil perhitungan 

SLQ, yaitu : 

a. Jika SLQ > 1, maka sektor tersebut merupakan sektor basis, artinya 

wilayah yang bersangkutan selain dapat memnuhi kebutuhannya sendiri 

juga memiliki potensi ekspor ke wilayah lain dalam kegiatannya. Dapat 
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dikatakan pula bahwa wilayah tersebut terspesialisasi pada sektor yang 

bersangkutan (sektor basis). 

b. Jika SLQ = 1, maka sektor yang bersangkutan hanya dapat memenuhi 

kebutuhan di wilayahnya sendiri, produk domestik habis di wilayah 

tersebut. 

c. Jika SLQ < 1, maka sektor tersebut bukan sektor basis karena yang 

bersangkutan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri, 

artinya wilayah tersebut tidak terspesialisasi pada sektor tersebut. 

  

 Asumsi yang digunakan dalam DLQ yaitu nilai tambah sektoral 

maupun PDRB mempunyai PDRB rata-rata laju pertumbuhan sendiri-

sendiri selama kurun waktu tahun dasar hingga tahun ke t (Saharuddin, 

2006 dalam Sukiman, 2008). Persamaan DLQ dirumuskan sebagai berikut: 

…………………………(5) 
        
Keterangan : 

GI,J : rata-rata pertumbuhan sektor I di SWP / Kecamatan J selama periode 

studi 

Gj : rata-rata pertumbuhan seluruh sektor di SWP / Kecamatan J selama 

periode studi 

GIN : rata-rata pertumbuhan sektor I di Kabupaten N selama periode studi 

GN : rata-rata pertumbuhan total di Kabupaten N selama periode studi 

t : periode studi (tahun) 

   Menurut Widodo (2006) dalam Sukiman (2008), jika DLQ = 1 

berarti laju pertumbuhan sektor I di daerah J sebanding dengan laju 

pertumbuhan rata-rata sektor tersebut diantara daerah-daerah lain di 

Kabupaten N. jika DLQ > 1 maka laju pertumbuhan sektor I di daerah J lebih 

rendah dibanding dengan laju pertumbuhan rata-rata sektor tersebut di daerah 
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lain di Kabupaten N dan jika DLQ < 1 maka laju pertumbuhan sektor I di 

daerah J lebih tinggi disbanding dengan laju pertumbuhan rata-rata sektor 

tersebut di daerah lain di Kabupaten N. dengan demikian maka analisis LQ 

ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu : 

a. Unggulan (SLQ > 1 dan DLQ ≥ 1), yaitu sektor yang merupakan sektor 

basis di wilayah yang di analisis dan memiliki tingkat pertumbuhan yang 

sebanding atau relatif lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama 

di wilayah referensi (Kabupaten). 

b. Potensial (SLQ > 1 dan DLQ < 1), yaitu sektor yang merupakan sektor 

basis, namun pertumbuhannya cenderung tertekan atau  lebih lambat 

dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensi. 

c. Berkembang (SLQ ≤ 1 dan DLQ ≥ 1), yaitu sektor yang bukan 

merupakan sektor basis di wilayah yang dianalisis, tetapi cenderung terus 

berkembang yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang sebanding 

atau relatif lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah 

referensi (Kabupaten). 

d. Tertinggal (SLQ < 1 dan DLQ < 1), yaitu sektor yang bukan sektor basis 

dan pertumbuhannya relative lebih lambat. 

 

Tabel 1.8. Klasifikasi Sektoral 

Berdasarkan Analisa Location Quotient (LQ) 

Kriteria DLQi  ≥ 1 DLQi  < 1 
SLQi ≥ 1 Unggulan Potensial 
SLQi < 1 Berkembang Tertinggal 

        Sumber : Widodo (2006) dalam Sukiman (2008) 

  

 Ada beberapa keunggulan dari metode Location Quotient (LQ), yaitu 

memperhitungkan ekspor langsung dan tidak langsung, sederhana dan tidak 

mahal serta dapat diterapkan pada data historic untuk mengetahui Trend. 

Adapun beberapa kelemahan dari metode LQ adalah diasumsikannya selera 

atau pola konsumsi anggota masyarakat adalah homogeny padahal dalam 
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kondisi nyata semua itu berlainan baik antara wilayah maupun dalam suatu 

wilayah dan tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi 

(Bappenas,2003 dalam Sukiman, 2008). Asumsi yang digunakan dalam 

analisis ini adalah menganggap wilayah sebagai komponen tertutup (closed 

region) padahal dalam kenyataan tidak. Gambar 1.5. Menunjukkan Diagram 

Alir Penelitian. 
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Gambar 1.5. Diagram Alir Penelitian
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1.9. Batasan Operasional 

Wilayah diartikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (PP Nomor 47 Tahun 

1997, dalam Suriana 2006). 

Wilayah adalah suatu ruang ekonomi yang berada dibawah suatu 

administrasi tertentu (Myrdal, 1976). 

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah suatu wilayah dengan 

dengan semua kota di dalamnya mempunyai hubungan hirarki yang terikat oleh 

sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau yang terkait 

oleh sistem jaringan sungai atau perairan sebagai prasarana perhubungan air. 

(Pedoman Penilaian Pemekaran Kabupaten/Kota/Propinsi, 2000) 

Wilayah inti adalah wilayah yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan 

dari satuan wilayah pembangunan, dan diharapkan dapat menyediakan fasilitas-

fasilitas yang diperlukan oleh wilayah cakupannya (Myrdal, 1976). 

Wilayah pingiran adalah wilayah yang terdiri atas beberapa kecamatan 

dan wilayah tersebut masih menjadi cakupan dari satuan wilayah pembangunan 

(Myrdal, 1976 ). 

Pertumbuhan ekonomi proses pertambahan nilai barang dan jasa dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat, dalam hal ini dinilai dari PDRB atau pemasukan 

dari sektor ekonomi (Sumitro Djojohadikusumo, 1987). 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertumbuhan ekonomi yang 

ditinjau dari sudut lokasi penyebaran kegiatan ekonomi dalam ruang ekonomi 

tertentu, dalam hal ini yang diteliti adalah wilayah inti dan pinggiran berdasarkan 

pemasukan dari sektor ekonomi (Sadono Sukirno, 1976). 

Prasarana dan sarana adalah kelengkapan dasar fisik wilayah yang 

memungkinkan wilayah dapat berfungsi semestinya. (Pedoman Penilaian 

Pemekaran Kabupaten/Kota/Propinsi, 2000) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan 

merupakan jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai 
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sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan (Badan Pusat 

Statistik, 2008) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 

adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas 

dasar harga tetap (harga pada tahun dasar) yang digunakan selama satu tahun 

(Badan Pusat Statistik, 2008) 

Sektor Unggulan adalah sektor yang dapat menunjang dan mempercepat 

pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang berdasarkan kriteria 

tingkat kemampuan sektor dalam kontribusi penerimaan PDRB daerah, tingkat 

kemampuan penyerapan tenaga kerja, potensi penghasil komoditas ekspor dan 

tingkat keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya. (Darmawansyah, 2003 dalam 

Sukiman, 2008). 

Sektor Unggulan adalah yaitu sektor yang merupakan sektor basis di 

wilayah yang di analisis dan memiliki tingkat pertumbuhan yang sebanding atau 

relatif lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensi 

dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten. (Widodo,2006 dalam Sukiman, 

2008)
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