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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Wilayah merupakan suatu area yang mempunyai arti (meaningful), 

karena adanya masalah- masalah yang ada di dalamnya, khususnya masalah 

yang menyangkut sosial ekonomi (wilayah bukan sekedar areal dengan batas-

batas tertentu). Menurut Murty, merupakan suatu area geografis, teritorial 

atau tempat yang dapat berwujud suatu negara, bagian, provinsi, distrik 

(kabupaten), dan dan perdesaan yang memiliki satu kesatuan ekonomi, politik 

sosial, administrasi, iklim hingga geografis, sesuai dengan tujuan 

pembangunan atau kajian (2000). 

 Perkembangan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari daerah di 

sekitarnya, wilayah sebagai subsistem spasial dalam lingkup yang lebih luas. 

Sebuah kabupaten atau kota yang bersangkutan, juga perlu memperhatikan 

paling tidak bagaimana perkembangan daerah di sekitarnya (interregional 

planning) (Sumarmi dan Amirudin.2014). Perkembangan ekonomi 

(development) berawal pada suatu lingkungan sosial, politik dan teknologi 

yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Pertumbuhan ekonomi adalah 

proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu 

negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya (Kuznet). 

Menurut Kuncoro (2004). Ekonom klasik mengemukakan bahwa pada 

dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu 

1). Jumlah penduduk, 2) jumlah stok barang dan modal, 3) luas tanah dan 

kekayaan alam, 4) tingkat teknologi yang digunakan. Menurut Boediono 

(dalam Pambudi 2013) pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan 

output per kapita dalam jangka panjang. 

 Istilah pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan sering 

digunakan secara bergantian, tetapi mempunyai magsud yang sama, terutama 

dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah ekonomi. Dikatakan ada 



2 

 

 

 

“pertumbuhan ekonomi” apabila terdapat banyak output, dan ada 

“perkembangan “ atau “pembangunan” ekonomi kalau tidak hanya terdapat 

lebih banyak output yang lebih banyak itu. pertumbuhan dapat meliputi input 

lebih banyak dan efisien, yaitu adanya kenaikan output per satuan input; 

dengan kata lain, dengan satuan input tertentu dapat menghasilkan output 

yang lebih baik. (Irawan dan Suparmoko, 2008). Menurut Schumter (dalam 

Boediono,1992), berpendapat bahwa sumber kemajuan ekonomi yang lebih 

penting adalah perkembangan ekonomi ini. Karena sumber perkembangan 

ekonomi adalah inovasi, maka proses perkembangan ekonomi ini tidak 

besifat reguler, tetapi bersifat random. Dari waktu ke waktu timbul “letusan” 

inovasi yang meningkatkan output secara kuantitatif dan kualitatif. 

Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi pada dasarnya adalah 

sama-sama mempunyai tujuan meningkatkan output pada masyarakat, dengan 

proses penambahan faktor produksi untuk pertumbuhan ekonomi dan 

pemanfaatan inovasi untuk perkembangan ekonomi, sehingga pengukuran 

hasilnya dapat menggunakan metode yang sama. 

  Perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 2005-2012 cenderung 

mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan 

akibat adanya krisis global. Beberapa faktor yang menyebabkan 

perekonomian Indonesia mengalami penurunan pada saat krisis global adalah 

: (1) kinerja neraca pembayaran yang turun, (2) tekanan kepada nilai tukar 

rupiah, (3) dorongan pada laju inflasi (Pambudi 2013). 

Adanya otonomi daerah sebagai suatu gerbang kebebasan daerah 

untuk mengatur wilayahnya termasuk dalam hal ekonomi, yang tujuannya 

adalah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, mengembangkan 

demokrasi dan keadilan yang semakin baik, pemerataan serta pemeliharaan 

hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah satu dengan 

daerah yang lain dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Upaya pemanfaatan sumber daya yang ada dalam lingkungan 

daerah otonom harus selalu berorientasi secara intra-fromtier dan 
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interfrontier bahwa upaya meningkatkan kemakmuran daerahnya harus selalu 

memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan daerahnya sendiri 

maupun daerah otonom yang lainnya. (Yunus, 2005).  Berkenaan dengan 

Undang-undang 22/29 tahun 1999, dengan berbagai respon masyarakat 

tentang keraguan penerapan otonomi daerah Kota Solo yang pada saat  itu 

SDM wong Sala dianggap tidak siap dengan adanya otonomi daerah. Justru 

beberapa waktu kemudian banyak keuntungan yang dirasakan oleh 

masyarakat ketika otonomi daerah dilaksanakan, salah satunya adalah 

menentukan pilihan model pembangunan seperti apa yang cocok, dan sesuai 

dengan karakter budaya masyarakat Solo.(Sugiartoto, 2003) 

Dimensi manajemen spasial kota terdapat beberapa dimensi di 

dalamnya, yaitu salah satunya adalah Good Governance yaitu pemerintahan 

yang baik yang mempunyai wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri 

untuk tujuan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini bagaimana seorang 

pemmpin daerah mampu dan mempunyai gaya tersendiri dalam  memimpin 

daerahnya sehingga terjadi perkembangan di dalamnya baik dalam hal 

ekonomi maupun kualitas kelingkungannya.  

Kota Surakarta dalam sepuluh tahun terakhir mengalami pertumbuhan 

ekonomi yang relatif stabil, dalam penelitian Purwaningsih (2014) rata-rata 

pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2007-2011 

berada di posisi kedua setelah Kabupaten Sragen yaitu sebesar 5,88 persen. 

(Lihat Tabel 1.1) Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari kebijakan-kebijakan 

dari pemerintah daerah, hal ini menyangkut visi dan misi daerah dan juga 

peraturan yang ada didalamnya. Konsep pembangunan ekonomi yang 

pertama kali di gagas Wali Kota Surakarta  Slamet Suyanto pada saat itu dan 

di terapkan pula oleh Joko Widodo yaitu pembangunan yang bersifat 

nguwongke uwong ( memanusiakan manusia). (Sugiartoto, 2003) . 
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Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan di Eks 

Karesidenan Surakarta Tahun 2007-2011 (dalam persen) 

Kabupaten/Kota 
Tahun Rata-rata 

2007 2008 2009 2010 2011 

Boyolali 4,08 4,04 5,16 3,60 55,28 4,43 

Klaten 3,20 3,93 4,24 1,25 1,96 2,94 

Sukoharjo 5,11 4,84 4,76 4,12 4,69 4,68 

Wonogiri 5,07 4,27 4,73 3,33 4,47 4,33 

Karanganyar 5,74 5,30 5,54 5,42 5,5 5,59 

Sragen 5,73 5,69 6,01 6,09 6,53 6,01 

Surakarta 5,82 5,69 5,90 5,94 6,04 5,88 

Sumber: Purwaningsih (2014) 

 Berdasarkan tabel 1.1  di atas, pertumbuhan ekonomi Surakarta 

mengalami kenaikan yang stabil, kecuali pada tahun 2008. Penurunan 

perekonomian yang terjadi merupakan salah satu dampak dari krisis global 

yang terjadi pada saat itu, dalam tabel 1.1 pada tahun yang sama, 

perekonomian Kota Surakarta  mengalami penurunan sebesar 0,13, ini juga 

merupakan salah satu dampak dari krisis global yang terjadi tahun 2008. 

Berdasarkan tabel 1.2 seperti dilihat Kota Surakarta, tidak terdapat penurunan 

produk yang dihasilkan. Berikut disajikan  tabel pertumbuhan PDRB Kota 

Surakarta. 
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Tabel1.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga 

Konstan 2000 Serta Perkembangannya di Kota SurakartaTahun 2000-2011 

 

Sumber: PDRB Surakarta 2011 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dalam penelitiannya 

Sri Purwaningsih (2014) dalam kurun waktu 2007-2011 sebesar 5,88 persen, 

sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun waktu 

lima tahun 2005-2010 sebesar 5,36 persen. Dalam hal ini faktor luas wilayah, 

jumlah penduduk dan peran produktivitas lapangan kerja sangat berpengaruh. 

Untuk mengetahui lebih jelas perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota 

Surakarta dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah disajikan dalam Gambar 

1.1. sebagai berikut : 
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Sumber: BPS Jawa Tengah 2011 

Gambar 1.1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2005-

2013 atas dasar harga Konstan tahun 2000. 

Melihat tabel 1.1, maka dapat di bandingkan dengan pertumbuhan 

ekonomi Jawa tengah dengan pertumbuhan ekonomi Kota surakarta dalam  

rentan waktu 2005-2013. Perbedaan signifikan pertumbuhan ekonomi 

Surakarta dan Jawa Tengah terdapat pada tahun 2009, Surakarta hampir 

mencapai angka 6 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa tengah 

dibawah angka 5 persen.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan di Kota 

Surakarta tahun 20010-2013 ? 

2. Bagaimana peranan sektor unggulan Kota Surakarta terhadap 

perekonomian Jawa Tengah tahun 2010-2013? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Mengkaji pola pertumbuhan ekonomi kecamatan-kecamatan di Kota 

Surakarta tahun 2005-2013 

2. Mengkaji peranan sektor unggulan Kota Surakarta Terhadap 

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2005-2013 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program sarjana 

strata satu (S-1) Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan dan 

kajian perkembangan ekonomi wilayah di Kota Surakarta. 

1.5 Telaah Pustaka  

1.5.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi di tandai dengan peningkatan produksi 

nasional atau dalam istilah umum adalah peningkatan Produk Nasional 

Bruto dan lebih tepat lagi adalah Produk Nasional Netto. Pertumbuhan 

ekonomi yang diukur dengan berkembangnya barang dan jasa atau 

Pendapatan Nasional, sangat diperlukan karena ada dua faktor yang 

sangat menentukan yaitu faktor tambahnya jumlah penduduk dari tahun 

ke tahun dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai 

hasil pembangunan itu sendiri. (Irawan dan Suparmoko, 2002).  

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dinyatakan sebagai peningkatan dalam 

sejumlah komoditas yang dapat digunakan atau diperoleh di suatu 

wilayah. Konsep ini menyangkut pengaruh perdagangan yaitu dapat 

diperolehnya komoditas sebagai suplai hasil akhir yang meningkat 

melalui pertukaran antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah 

pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu 

kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah 

tersebut. (Tarigan, dalam Zuswanto 2014). 
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Pertumbuhan ekonomi (economic growth) adalah  perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai 

masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembanngan 

kemampuan memrpoduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan 

faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh 

pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan 

potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi 

yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih 

lambat dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994) 

Pertumbuhan ekonomi Kuznet menunjukkan adanya kemampuan 

jangka panjang dari pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk 

menyediakan barang-barang ekonomi kepada rakyatnya. Hal ini dapat 

dicapai apabila ada kemajuan dibidang teknologi, kelembagaan dan 

penyesuaian ideologi. Teori pertumbuhan Kuznet dalam analisisnya 

menambahkan enam karakteristik pertumbuhan ekoomi suatu negara, 

yaitu: 

1) Tingginya tingkat pendapatan per kapita 

2) Tingginya produktivitas tenaga kerja 

3) Tingginya faktor transformasi struktur ekonomi 

4) Tingginya transformasi sosial idiologi 

5) Kemampuan  perekonomian untuk melakukan perluasan pasar 

6) Adanya kesadaran, bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya 

terbatas (dalam Pambudi, 2013). 

Perkembangan ekonomi 

Perkembangan ekonomi merupakan kata lain dari pertumbuhan 

ekonomi, tujuan keduanya sama yaitu adanya peningkatan 

output/produksi pada masyarakat. Menurut teori Schumpeter dalam 

Boediono (1992) mengatakan , pertumbuhan ekonomi (growth) dan 

perkembangan ekonomi (development) keduanya adalah sumber dari 



9 

 

 

 

peningkatan output masyarakat tetapi masingmasing mempunyai sifat 

yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan 

output pada masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya 

jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi 

masyarakat tanpa adanya perubahan cara-cara atau “teknologi” rpoduksi 

itu sendiri. Menurut Schumpeter yang lebih menarik dan lebih penting 

adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi. 

Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh 

inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Perkembangan ekonomi 

merupakan sumber kemajuan ekonomi secara historis paling penting. 

Sejarah perkembangan ekonomi adalah sejarah kreatifitas manusia.  pada 

gambar berikut disajikan skema proses kemajuan ekonomi menurut 

Boediono (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Skema Proses Kemajuan Ekonomi 
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Pertumbuhan ekonomi timbul karena fektor-faktor yang bersifat 

rutin, yaitu pertumbuhan penduduk dan akumulasi kapital yang berasal 

dari tabungan rutin masyarakat. Schumpeter berpendapat bahwa sumber 

kemajuan ekonomi yang lebih penting adalah perkembangan ekonomi, 

karena sumber perkembangan ekonomi adalah inovasi, maka proses 

perkembangan ekonomi tidak bersifat reguler tetapi random. 

 

1.5.2 Teori Pembangunan ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses 

yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan 

industri-industri alternatif, dimana pemerintah daerah dan masyarakat 

mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara daerah dengan sektor swasta. Masalah pokok dalam pembangunan 

yang didasarkan pada ciri khas (unique value) dari daerah yang 

bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, 

kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Ada beberapa 

teori yang secara parsial dapat membantu untuk memahami arti penting 

pembangunan ekonomi daerah, yaitu teori Ekonomi Neo Klasik, teori 

Basis Ekonomi (Economic Base Theory), teori Lokasi, teori Tempat 

sentral, teori Kausasi Kumulatif dan teoro Daya Tarik (Attraction). 

(Arsyad 2010, dalam Erawati) 

Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 merupakan berkah 

bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan ke arah pemerintahan 

yang lebih otonom, demokratis, partisipatif, berwenang  melaksanakan 

pembangunan yang terdesentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah telah 

memberi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah serta 

desentralisasi pembangunan yang bertujuan menciptakan pemerataan 

hasil-hasil pembangunan, yang bertumpu pada pelibatan kemampuan dan 

prakarsa rakyat. (Sugiartoto, 2003) 
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1.5.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 

2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang 

bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah. 

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-undang 

RI No. 32 Tahun 2004 yaitu: 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri:   

a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan 

yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah 

tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai 

pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya 

digunakan untu pengeluaran umum yang balas jasanya tidak 

langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat 

dipaksakan.  

b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah 

menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian 

atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa 

pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah 

bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu 

pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung 

walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan 

materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak 

membayar, merupakan pungutan yang sifatnya 

budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu 

retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi 

permintaan anggota masyarakat. 

c.    Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik 
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daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih 

perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah 

dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas 

daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai 

dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat 

perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang 

bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, 

menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan 

memperkembangkan perekonomian daerah. 

d.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-

pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak 

daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain 

usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi 

pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang 

menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut 

bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau 

memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. 

2) Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, 

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, 

dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 

3)  Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari 

sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku. 

 

1.5.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Menurut Tarigan, PDRB dapat dibedakan atas dasar harga berlaku 

dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku 

menunjukkan nilai tambah atas dasar barang dan jasa yang dihasilkan 
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berdasarkan yang dihasilkan berdasarkan harga-harga tahun berjalan. 

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihasilkan berdasarkan harga tahun dasar. Produk Domettik 

Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan 3 (tiga) pendekatan 

(approach) yaitu: 

1) Pendekatan produksi  

Merupakan nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun) 

2) Pendekatan pengeluaran 

Merupakan semua komponen pengeluaran akhir seperti : 

pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 

konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan 

stok dan ekspor netto dalam jangka waktu tertentu. 

3) Pendekatan pendapatan. 

Merupakan balas jasa yang digunakan oleh factor-faktor produksi 

yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu 

tertentu. 

Menurut Santosa dan Ratna dalam penelitiannya, PDRB 

merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua nilai 

tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (satu 

tahun)). Unit-unit produksi sebelum tahun 1993 dikelompokkan dalam 11 

lapangan usaha, sesudah tahun 1993 dikelompokkan menjadi 9 lapangan 

usaha, yaitu: pertanian, pertambangan dan galian, industri pengolahan, 

listrik gas dan air bersih, bangunan kontruksi, peerdagangan, rumah 

makan dan jasa, akomodasi, angkutan dan komunikasi, lembaga 

keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan, jasa-jasa. 

 

1.5.5 Sektor Potensial  

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang 

ada di daerah yag mungkin dan layak dikembangkan, sehingga akan terus 
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berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan dapat 

menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang 

dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko, 2002). Menurut 

Glasson 1990:63-64 dalam Sri Purwaningsih 2014, konsep dasar basis 

ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu : 

a. Sektor – sektor basis adalah sektor – sektor  yang mengekspor 

barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian 

masyarakat yang bersangkutan. 

b. Sektor-sektor non basis adalah sektor-sektor yang menjadikan 

barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di 

dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. 

Teori basis ekonomi beranggapan bahwa permintaan terhadap input 

yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non basis (local). 

Permintaan terhadap produksi sektor local hanya dapat mengikat bila 

pendapatan lokal meningkat. Tetapi peningkatan pendapatan ini hanya 

terjadi bila sektor basis meningkat. Oleh karena itu, teori basis ekonomi, 

ekspor daerah merupakan faktor penentu dalam pembangunan ekonomi. 

Menurut Arsyad (2010), terdapat beberapa ukuran pertumbuhan 

ekonomi yang pada dasarnya dapat menggambarkan hubungan antara 

perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya sebagai sektor yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan, yaitu: 

1)Location Quotients (LQ), 2) Model Rasio Pertumbuhan (MRP), 3) 

Overlay .  

Metode yang sering digunakan sebagai indikasi sektor unggulan 

adalah metode LQ (Location Quotien), yang merupakan perbandingan 

relative antara kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas 

dalam satu 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 terejonsentrasi dan industri mana yang tersebar . 
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1.5.6 Pertumbuhan Penduduk  

Pertumbuhan penduduk terlihat meningkat pada kira-kira 6000-

9000 tahun yang lampau, ketika teknik bertani sudah dikenal dan mulai 

menyebar di beberapa bagian dunia. Kondisi ini memungkinkan untuk 

meningkatkan produksi pangan, yang berarti meningkatkan kemakmuran 

manusia. Arus suplai bahan pangan semakin lancer dari daerah-daerah 

pertanian ke pusat-pusat permukiman penduduk. 

Menurut Bogue (dalam Mantra 2011) membedakan tingkat 

pertumbuhan penduduk antara Negara-negara industri dengan Negara-

negara sedang berkembang (non Industri). Suasana di Negara-negara yang 

sedang berkembang dewasa ini sangat berbeda. Penggunaan alat-alat 

kontrasepsi oleh penduduk lebih mantap, dan pemerintah menaruh 

perhatian yang serius terhadap masalah penduduk di negaranya.  

Dalam pembangunan ekonomi, penduduk merupakan indicator 

penting dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Banyaknya penduduk 

mempengaruhi konsumsi dan produksi, sehingga intensitas keluar 

masuknya barang dan jasa di suatu wilayah merupakan suatu indikasi 

terhadap aktivitas ekonomi di dalamnya. Penduduk sebagai suplayer 

tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Menurut Cris Manning (1983) 

analisis data mengenai kegiatan ekonomi penduduk umumnya menitik 

beratkan pada alokasi angkatan kerja menurut sector, tren perpindahan, 

(terutama dari sector pertanian ke sector lain) dan penyebab perpindahan 

tersebut serta implikasinya. Alokasi pekerja dari sector pertanian ke sector 

industry merupakan inti dari teori “kelebihan pekerja” yang 

dikembangklan oleh Lewis dan “teori ekonomi dualistis” yang 

mengaitkan penyerapan pekerja di sektor industri dengan dengan titik 

balik (turning point) dalam pembangunan ekonomi. 
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1.6 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.3 Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya 

No. Nama 

Penulis 

Judul Tujuan  Metode 

Penelitian 

Hasil 

1.  Wiyatri, 

2012 

Kajian Pertumbuhan 

Ekonomi Wilayah di 

Kabupaten Sukoharjo 

Periode 2004-2008 

- mengetahui pola pertumbuhan 

ekonomi wilayah di kabupaten 

Sukoharjo 

- mengetahui sektor yang paling 

berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi antar 

wilayah di Kabupaten Sukoharjo 

- mengetahui sektor unggulan 

masing-masing kecamatan di 

Kabupaten Sukoharjo 

Analisis 

data 

sekunder 

- Berdasarkan penilaian hierarki, semakin 

tinggi hierarkinya maka semakin tinggi 

pula kedudukannya sebagai pusat 

kegiatan ekonomi penduduk 

- Kecenderungan pertumbuhan ekonomi 

didaerah penelitian mengalami proses 

Backwash Effect (ketidak merataan). 

- Sektor yan paling berpengaruh di 

daerah penelitian adalah sektor 

pertanian. 

2.  Zuswanto, 

2014 

Analisis Spasial 

Pertumbuhan Ekonomi 

Kawasan Kedungsapur 

Tahun 2008-2012  

- Mengetahui pola pertumbuhan 

ekonomi secara keruaangan di 

kawasan KEDUNGSAPUR 

- Mengetahui sektor apa yang 

memengaruhi pola pertumbuhan 

ekonomi kawasan 

KEDUNGSAPUR 

- Mengetahui faktor-faktor 

geografi apa yang memengaruhi 

pola pertumbuhan ekonomi di 

kawasan KEDUNGSAPUR 

Analisis 

Data 

Sekunder 

- Berdasarkan Analisis Ketimpangan 

Wilayah, Daerah Penelitian Mempunyai 

Ketimpangan Yang Moderat. 

- Analisis Tipologi Klassen 

Menunjukkan Daerah Penelitian Masuk 

Dalam Kuadran Ii Yaitu Daerah Maju 

Dengan Pesat. 

- Analisis Percepatan Pembangunan 

Menunjukkan Sektor Yang Maju Dan 

Berkembang Pesat Adalah Pertanian, 

Bangunan, Dan Sektor Jasa-Jasa. 

3.  Latif 

widiyanti, 

2015 

Analisis Perkembangan 

Ekonomi Wilayah 

 Kota Surakarta Tahun 

2005-2010 

 

- Mengkaji pola pertumbuhan 

ekonomi kecamatan-kecamatan 

di Kota Surakarta tahun 2005-

2010 

- Mengkaji peranan sektor 

unggulan Kota Surakarta 

Terhadap Perekonomian Jawa 

Tengah 

 

Analisis 

data 

sekunder 

- Kajian pola pertumbuhan ekonomi Kota 

Surakarta tahun 2005-2010 

- Kajian peranan sektor unggulan kota 

Surakarta terhadap perekonomian Jawa 

Tengah. 

 

 
1
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1.7 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Diagram Alir Penelitian 

Analisis  

Analisis Peran Sektor 
Unggulan Surakarta terhadap 

Ekonomi Jawa Tengah 

Sektor-sektor Pembentuk PDRB: 

 Sektor Pertanian 

 Sektor Pertambangan 

 Sektor Industri Pengolahan 

 Sektor Listrik Gas dan Air Bersih 

 Sektor Bangunan dan Kontruksi 

 Sektor Perdaganngan, Hotel dan 

restaurant 

  Sektor Pengangkutan dan 

Komunikasi 

 Sektor Keuangan, Persewaan dan 

Jasa perusahaan 

 Sektor Jasa-jasa 

 

Ekonomi Wilayah 

Pertumbuhan 

Ekonomi Wilayah 

Pertumbuhan Ekonomi 

Wilayah Kecamatan 

Sektor-sektor 

Pembentuk PDRB 

Location Quotion 

(LQ)  

Sektor Unggulan 

(Leading Sector) 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Sumber Daya 

Alam (SDA) 

Struktur Ruang 

Wilayah 

Sistem Pusat 

Kegiatan Perkotaan 

Peta Sistem Pusat 

Kegiatan Perkotaan  

Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Penduduk 

Pertumbuhan 

Penduduk 

Jumlah Penduduk 

Pola Pertumbuhan Ekonomi 

Kecamatan di Kota Surakarta 

Potensi Wilayah 

Pendapatan Domestik 

Regional Bruto(PDRB) 

Peta Hierarki 

Pertumbuhan Ekonomi 
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1.8 Metode Penelitian 

 Mempertimbangkan data penelitian yang digunakan, maka metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan menelaah mengenai 

esensi, mencari makna dibalik frekuensi dan variasi.  

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

1) Jenis data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

merupakan sebuah data yang diperoleh dari hasil-hasil studi atau yang 

diterbitkan oleh instansi lain periode tahun 2005 – 2010, atau data yang telah 

tersedia berdasarkan pengolahan ataupun hasil penelitian sebelumnya. 

Adapun data tersebut adalah : 

a. Peta ketersediaan pusat-pusat kegiatan di Kota Surakarta. 

b. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Jawa Tengah 

tahun 2005-2010. 

c. Data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Surakarta tahun 

2005-2010. 

d. Jumlah penduduk dan tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2005-2010 

e. Jumlah penduduk dan tenaga kerja Surakarta tahun 2005-2010. 

2) Sumber Data 

Sumber data di dapat dari instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta, 

antara lain: 

a. Badan pusat statistik Kota Surakarta 

b. Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta 

c. Instansi terkait penelitian 

d. Jurnal dan literatur. 

1.8.2 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan gabungan kualitatif dan kuantitatif, dengan proporsi metode 

kuantitatif lebih besar dan metode kualitatif bersifat verifikatif terhadap temuan 

atau hasil dengan analisis kuantitatif. 
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a. Tipologi Klassen 

Analisis Typologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang 

pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Dengan 

menggunakan alat Tipologi Klassen serta pendekatan wilayah/daerah, dapat 

mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) per kapita daerah. (Zuswanto, 2014). Tipologi Klassen dibagi 

menjadi : 

 Tipologi ekonomi regional 

Metode ini digunakan untuk mengetahui pola dan struktur 

pertumbuhan ekonomi daerah, dan  menggambarkan klasifikasi jenis 

pertumbuhan ekonomi daerah. Metode ini terdapat empat karakteristik pola 

dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah yaitu ; rapid growth region 

(daerah maju dan tumbuh cepat), growing region (daerah berkembang 

cepat), retarted region (daerah maju tapi tertekan), relative backward 

region(daerah relatif tertinggal) 

  

 

Laju           PDRB 

 Pertumbuhan     Perkapita 

(r)                                 (Y) 

 

Yi/Yn > 1 Yi/Yn < 1 

Ri/Rn > 1 
Sektor bertumbuh maju dan cepat 

(rapid growth region) 

Sektor  berkembang cepat 

(growing region). 

Ri/Rn < 1 
Sektor  maju tapi tertekan 

(retarted region). 

Sektor  Relatif Tertinggal 

(relatively backward region) 

    

Dimana: 

Yi : Pendaapatan PDRB sektor i 

Yn  : Pendapatan PDRB rata-rata sektor 

Ri : Laju pertumbuhan PDRB sektor i 

Rn : Laju pertumbuhan PDRB rata-rata sektor 

 Tipologi Ekonomi Sektoral 

Yaitu untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan sektoral 

daerah. Berdasarkan laju pertumbuhan dan kontribusi sektoralnya 
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terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, masing-masing sektor ekonomi 

di daerah diklasifikasikan sebagai sektor: prima, potensial, berkembang, 

terbelakang. 

b. Analisis Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan 

mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita 

dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor 

tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. 

Jadi teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu kriteria yang logis 

mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi.pertumbuhan ekonomi 

timbulkarena faktor-faktor yang bersifat  “rutin”, yaitu pertumbuhan 

penduduk dan akumulasi kapital yang berasal dari tabungan  “rutin” 

masyarakat (yang bersumber dari keuntungan monopolis tersebut diatas)  

(Boediono, 1992). 

Kuncoro (2004) mengemukakan bahwa untuk menghitung 

pertumbuhan ekonomi menggunakan harga konstan (PDRB riil) karena akan 

memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata karena tidak 

memasukkan inflasi. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan 

membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB 

tahun sebelumnya (PDRBt-1) .  

 

 

 

PDRBt  = PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota tahun t 

PDRBt-1  = PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten / Kota tahun t-1 

c. Analisis Sektor Potensial/ sektor Basis 

Sektor potensial merupakan suatu sektor yang perlu dikembangkan pada 

suatu daerah dan sebagai penyumbang pendapatan paling besar. 

Penghitungannya digunakan metode Location Quotion (LQ) dengan rumus 

sebagai berikut: 

LQ =
yi/yt

Yi/Yt
 

Pertumbuhan Ekonomi = 
(PDR Bt−PDRBt −1)

PD RB t−1
 x 100% 
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 Dimana: 

LQ : Location Quotion  sektor ekonomi di Surakarta 

yi : Pendapatan dari sektor ekonomi di Surakarta 

yt : Pendapatan total dari Surakarta 

Yi : Pendapatan dari sektor ekonomi di Jawa Tengah 

Yi : Pendapatan total dari  Jawa Tengah 

Jika LQ > 1, disebut SEKOR BASIS, yaitu sektor yang tingkat 

spesialisasinya lebih tinggi dari pada tingkat wilayah yang 

lebih luas, berarti sektor/ sub sektor menjadi unggulan. 

Jika  LQ < 1, disebut SEKTOR NON BASIS, yaitu sector yang tingkatan 

spesialisasinya lebih rendah dari pada tingkat wilayah yang 

lebih luas, berarti sektor/ sub sektor unggulan dan kurang 

potensial 

Jika  LQ    = 1, tingkat spesialisasi kawasan perencanaan sama dengan  

wilayah yang lebih luas, berarti sektor/ subsektor tertentu di 

Kabupaten sama dengan sektor/ sub sektor ditingkat Provinsi. 

 

d. Metode Hierarki 

Metode hierarki adalah suatu cara kuantitatif dalam 

mengklasifikasikan suatu wilayah berdasarkan tingkatan paling tinggi kepada 

tingkatan paling rendah berdasarkan parameter tertentu. Dalam penelitian ini 

teknik hierarki menggunakan rumus Sturgess sebagai berikut: 

Interval Kelas
Nilai ketersediaan tertinggi − Nilai ketersediaan terendah

Jumlah Kelas
 

Setelah interval kelas nilai ketersediaan diperoleh, maka langkah 

selanjutnya menghitung hierarki pertumbuhan ekonomi kecamatan. Tujuan 

dari metode ini adalah untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan ekonomi 

dan persebaran pertumbuhan ekonomi perkecamatan di Surakarta.  
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1.9 Batasan Operasional 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 

(value added) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2004) 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang 

mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri 

baru, pembangunan industri-industri alternatif, dimana pemerintah daerah dan 

masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara daerah dengan sektor swasta (Arsyad 2010) 

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir (semua 

nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (satu 

tahun)). PDRB dapat dihitung dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan 

produksi, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan. (Santosa dan Retno 

2005) 

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 mengikat bila pendapatan lokal 

meningkat. Tetapi peningkatan pendapatan ini hanya terjadi bila sektor basis 

meningkat. (Glasson, dalam Sri Purwaningsih 2014). 

Dalam pembangunan ekonomi, penduduk merupakan indikator penting 

dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Banyaknya penduduk mempengaruhi 

konsumsi dan produksi, sehingga intensitas keluar masuknya barang dan jasa di 

suatu wilayah merupakan suatu indikasi terhadap aktivitas ekonomi di 

dalamnya.(Raswita dan Made Suyana, 2013) 
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Gambar 1.4 Peta Pusat Keegiatan Kota 

Surakarta 
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