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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah 

daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu 

pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan 

suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi 

dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). 

Pemerintah melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah” 

dan UU No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antar Pemerintah 

Pusat dan Daerah”, mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan 

daerahnya masing – masing berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah. 

Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi 

daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama 

ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Kewenangan tersebut mencakup 

seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar 

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, serta moneter dan fiskal. 

Kewenangan pembiayaan, yaitu daerah dapat menggali sekaligus menikmati 

sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya alam tanpa ada intervensi dari 

Pemerintah Pusat.  

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur kinerja pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat 

dari sisi pengeluaran PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi 

rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi 

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor 

netto di suatu wilayah. Dilihat dari sisi produksi PDRB adalah jumlah nilai produk 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu 

region) pada jangka waktu tertentu (setahun). PDRB merupakan indikator penting 

di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa 
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yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi 

pembangunan wilayah (BPS, 2013).  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terdiri atas 9 (sembilan) sektor, 

yaitu (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) pertambangan 

dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas, dan air bersih; (5) 

bangunan dan konsturksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan 

dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.  

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 

Eks Karesidenan Surakarta tahun 2009 – 2013 (Persentase) 

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Boyolali 5,16 3,60 5,28 5,66 5,44 

2 Klaten 4,24 1,25 1,96 5,54 5,87 

3 Sukoharjo 4,76 4,12 4,59 5,03 5,01 

4 Wonogiri 4,73 3,33 2,04 5,89 4,30 

5 Karanganyar 5,54 5,42 5,50 5,82 5,38 

6 Sragen 6,01 6,09 6,53 6,60 6,54 

7 Surakarta 5,90 5,94 6,04 6,12 5,89 

Sumber : BPS Kota Surakarta tahun 2013 

Dari tabel 1 terlihat di wilayah eks karesidenan Surakarta tahun 2013, hanya 

Kabupaten Sragen (6,54 persen) yang mengalami pertumbuhan ekonomi dengan 

rata-rata diatas 6 persen, sedangkan Kota Surakarta (5,89 persen), Kabupaten 

Boyolali (5,44 persen), Kabupaten Klaten (5,87 persen), Kabupaten Sukoharjo ( 

5,01 persen), Kabupaten Wonogiri (4,30 persen), dan Kabupaten Karanganyar 

(5,38 persen) dengan rata-rata pertumbuhan 5 persen. 

Tabel 2 menjelaskan laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi pada tahun 

2009 – 2013. Pada tahun 2013, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

mengalami pertumbuhan yang paling besar dibandingkan dengan sektor ekonomi 

lainnya, yaitu sebesar 7,98 persen. Sedangkan sektor Pertambangan dan 

Penggalian merupakan sektor dengan pertumbuhan angka terendah yaitu sebesar -

1,38persen. 
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Tabel 1.2 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 

Kota Surakarta tahun 2009 - 2013 (Persentase) 

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pertanian 1,19 0,29 0,08 0,05 1,34 

2 Pertambangan -2,24 -1,62 -1,27 -1,07 -1,38 

3 Industri 2,94 3,34 2,80 2,82 4,01 

4 Listrik, Gas dan Air 8,13 7,01 7,93 7,02 7,19 

5 Bangunan 7,30 7,40 6,73 6,75 6,03 

6 
Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 
6,35 6,19 7,24 7,00 7,51 

7 
Pengangkutan dan 

Komunikasi 
7,75 6,10 6,87 6,54 6,13 

8 
Keuangan, Persewaan, 

dan Jasa 
7,11 7,68 9,42 8,38 7,98 

9 Jasa-jasa 7,05 7,58 5,46 7,58 3,48 

Sumber : BPS Kota Surakarta tahun 2013 

Tabel 1.3 

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 

Kota Surakarta Tahun 2009 - 2013 (Persentase) 

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pertanian 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

2 Pertambangan 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 

3 Industri 21,98 20,94 20,32 19,63 19,29 

4 Listrik, Gas dan Air 2,57 2,61 2,62 2,61 2,67 

5 Bangunan 14,80 14,48 14,42 14,43 14,35 

6 
Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 
25,04 25,71 26,25 26,17 26,71 

7 
Pengangkutan dan 

Komunikasi 
11,11 11,13 10,96 10,86 10,76 

8 
Keuangan, Persewaan, 

dan Jasa 
10,99 11,30 11,67 11,90 12,18 

9 Jasa-jasa 13,42 13,74 13,68 14,33 13,97 

 Jumlah total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : BPS Kota Surakarta tahun 2013 
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Distribusi setiap sektor ekonomi dalam perekonomian dapat diketahui dari 

angka distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  seperti 

yang dapat dilihat melalui Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 tampak bahwa sektor 

perdagangan, hotel dan restoran menempati urutan pertama pada tahun 2013 

sebesar 26,71 persen, selanjutnya pada urutan kedua adalah sektor industri sebesar 

19,29 persen, sektor bangunan menempati urutan ketiga sebesar 14,35 persen, dan 

sektor pertambangan menempati urutan terkecil sebesar 0,02 persen. 

Kondisi struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan 

masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun 

pembagian sektoral ke dalam kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. 

Gambaran kondisi struktur ekonomi Kota Surakarta dapat dilihat melalui 

kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB. Struktur ekonomi 

dikatakan berubah apabila kontribusi/pangsa PDRB dari sektor ekonomi yang 

mulanya dominan digantikan oleh sektor ekonomi lain.  

Kelompok sektor primer merupakan gabungan dari sektor pertanian, 

peternakan, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. 

Kelompok sektor sekunder merupakan gabungan dari sektor industri pengolahan, 

sektor listrik, gas dan air serta sektor konstruksi. Sedangkan kelompok sektor 

tersier merupakan gabungan dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan 

serta sektor jasa-jasa. 

Dilihat dari lapangan usaha utama, kontribusi kelompok sektor primer 

terhadap PDRB pada tahun 2009 adalah sebesar 0,09 persen dan menururn pada 

tahun 2013 menjadi 0,07 persen. Kontribusi kelompok sektor sekunder yang 

semula sebesar 39,35 persen pada tahun 2009 menjadi 36,31 persen pada tahun 

2013. Sedangkan kelompok sektor tersier kontribusinya terhadap PDRB pada 

tahun 2009 sebesar 60,56 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 

menjadi 63,62 persen. Hal ini menunjukkan telah terjadi transformasi 

perekonomian atau perubahan struktur ekonomi Kota Surakarta yang ditandai 

dengan semakin menurunnya peran kelompok sektor primer dan kelompok sektor 
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sekunder dalam sumbangannya terhadap PDRB dan semakin meningkatnya peran 

kelompok sektor tersier. 

Tabel 1.4 

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha  

Kota Surakarta Tahun 2009 – 2013 (Juta Rupiah) 

No Lapangan Usaha 2009 2010 2011 2012 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pertanian 2.900,41 2.908,82 2.911,03 2.912,43 2.951,59 

2 Pertambangan 1.862,50 1.832,36 1.809,03 1.789,64 1.764,96 

3 Industri 1.235.952,77 1.277.210,09 1.312.945,81 1.349.967,23 1.404.161,79 

4 
Listrik, Gas dan 

Air 
111.391,58 119.194,83 128.648,33 137.673,24 147.574,83 

5 Bangunan 625.624,26 671.926,81 717.165,29 765.569,54 811.759,49 

6 

Perdagangan, 

Hotel dan 

Restoran 

1.288.066,95 1.367.808,36 1.466.845,97 1.569.512,38 1.687.392,79 

7 
Pengangkutan 

dan Komunikasi 
484.827,89 514.407,73 549.760,87 585.690,23 621.610,31 

8 

Keuangan, 

Persewaan, dan 

Jasa 

481.987,12 518.980,77 567.860,94 615.432,99 664.532,30 

9 Jasa-jasa 585.264,16 629.616,47 663.965,04 714.313,62 739.206,00 

 
Produk Domestik 

Regional Bruto 
4.817.877,63 5.103.886,24 5.411.912,32 5.742.861,31 6.080.954,07 

Sumber : BPS Kota Surakarta tahun 2013 

Dari tabel 4 dapat diketahui produk domestik regional bruto menurut 

lapangan usaha  atas dasar harga konstan 2000 kota Surakarta pada tahun 2013, 

tertinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 

1.687.392.790.000, di ikuti sektor industri sebesar Rp. 1.404.161.790.000, sektor 

bangunan sebesar Rp. 811.759.490.000, sektor jasa-jasa sebesar Rp. 

739.206.000.000, dan yang terkecil adalah sektor pertambangan sebesar Rp. 

1.764.960.000.  

Secara umum kondisi perekonomian di Kota Surakarta sejak tahun 2000 

menunjukkan adanya perkembangan yang relatif baik. Demikian juga di tingkat 

kecamatan, secara perlahan meningkat, namun karena kondisi sumberdaya alam 

dan sumber daya manusia yang tidak berimbang sehingga memberikan kondisi 

potensi antar kecamatan berbeda. Dari tabel 5 terlihat kontribusi PDRB 
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Kecamatan terhadap total PDRB Kota tertinggi Kecamatan Banjarsari sebesar 

28,91 persen, di ikuti Kecamatan Pasar Kliwon sebesar 21,76 persen, disusul 

Kecamatan Jebres sebesar 19,78 persen, kemudian Kecamatan Laweyan sebesar 

16,62 persen, dan terakhir Kecamatan Serengan sebesar 12,93persen.  

Tabel 1.5 

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha  

Kota Surakarta  Per Kecamatan Tahun 2013 (Persentase) 

No 
Lapangan 

Usaha  

Kecamatan 

Laweyan Serengan 
Pasar 

Kliwon 
Jebres Banjarsari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pertanian 0,05 0,02 0,02 0,04 0,08 

2 Pertambangan 0.00 0.00 0.00 0,06 0,04 

3 Industri 14,73 24,97 18,80 25,49 15,51 

4 
Listrik, Gas dan 

Air 
2,82 2,02 1,83 3,44 2,97 

5 Bangunan 18,71 10,50 6,37 16,63 18,01 

6 

Perdagangan, 

Hotel dan 

Restoran 

24,79 32,46 30,07 24,24 24,39 

7 
Pengangkutan 

dan Komunikasi 
3,30 10,27 6,67 11,93 11,79 

8 

Keuangan, 

Persewaan, dan 

Jasa 

13,44 13,06 14,05 10,30 10,95 

9 Jasa-jasa 12,16 6,69 22,18 7,88 16,25 

 

Produk 

Domestik 

Regional Bruto 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : BPS Kota Surakarta tahun 2013 

Dari tabel 6 terlihat pertumbuhan PDRB Kecamatan atas dasar harga 

konstan tertinggi di Kecamatan Laweyan sebesar 6,08 persen, diikuti Kecamatan 

Serengan 5,98 persen, Kecamatan Banjarsari sebesar 5,85 persen, Kecamatan 

Pasar Kliwon 5,81 persen, dan terendah di Kecamatan Jebres 5,65 persen. 
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Tabel 6 

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangtan Usaha 

Kota Surakarta Per Kecamatan Tahun 2013 (Persentase) 

No 
Lapangan 

Usaha  

Kecamatan 

Laweyan Serengan 
Pasar 

Kliwon 
Jebres Banjarsari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pertanian 0,12 3,22 2,82 0,08 0,88 

2 Pertambangan 0,00 0,00 0,00 -1,07 -1,38 

3 Industri 4,14 3,79 3,97 2,82 4,07 

4 
Listrik, Gas dan 

Air 
7,24 7,27 7,16 7,02 7,20 

5 Bangunan 6,03 6,03 6,03 6,75 6,03 

6 

Perdagangan, 

Hotel dan 

Restoran 

7,44 7,53 7,60 6,98 7,43 

7 
Pengangkutan 

dan Komunikasi 
6,24 6,35 6,13 6,43 6,06 

8 

Keuangan, 

Persewaan, dan 

Jasa 

8,21 7,79 8,11 8,16 8,02 

9 Jasa-jasa 3,53 3,50 3,46 6,56 3,47 

 

Produk 

Domestik 

Regional Bruto 

6,08 5,98 5,81 5,65 5,85 

Sumber : BPS Kota Surakarta tahun 2013 

Mencermati perkembangan perekonomian Kota Surakarta sebagaimana 

diuraikan diatas maka menarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai 

pengembangan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan berdasarkan 

potensi dan permasalahan sumber daya wilayah yang ada menjadi leading sektor 

bagi Kota Surakarta. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Analisis 

Perkembangan Wilayah dengan Sektor Unggulan di Kota Surakarta Tahun 2009-

2013”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kota 

Surakarta? 

2. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam 

perekonomian wilayah Kota Surakarta? 

3. Bagaimanakah perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Kota 

Surakarta? 

4. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor unggulan perekonomian wilayah 

Kota Surakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk mengkaji klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kota 

Surakarta. 

2. Untuk mnegkaji sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah Kota 

Surakarta. 

3. Untuk mengkaji perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah Kota 

Surakarta. 

4. Untuk menentukan sektor-sektor unggulan perekonomian wilayah Kota 

Surakarta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk: 

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan 

ekonomi Kota Surakarta. 

2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang terkait dengan pembangunan dan  

perencanaan ekonomi daerah 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Pembangunan Ekonomi Regional 

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses 

pembangunan wilayah yang masih merupakan target utama dalam rencana 

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan 

produk nasional bruto atau pendapatan nasional. Jadi perekonomian dikatakan 

tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output.  

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau 

perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya 

baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan 

perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.  

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat 

ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah 

pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan 

kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang tercipta di suatu wilayah 

 

1.5.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional 

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai 

suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah  lain 

melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. 

Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah 

lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong 

pembangunan wilayah tersebut. 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel 

ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat 

diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang 

terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang 

diperoleh suatu wilayah 

Pembangunan dengan pendekatan sektoral mengkaji pembangunan 

berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam 
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sektor dan sub sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, 

pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, perhubungan, 

keuangan dan perbankan, dan jasa. 

Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab, 

tingkatpertumbuhan dan stabilitas dari perekonomian wilayahnya. Identifikasi 

sektor dan sub sektor yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah 

merupakan tugas utama pemerintah daerah. 

 

1.5.3 Pendapatan Regional 

Untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan pembangunan, dibutuhkan 

alat yang dapat dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah 

yaitu melalui penyajian angka-angka pendapatan regional. Informasi hasil 

pembangunan ekonomi yang telah dicapai dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

perencanaan maupun evaluasi pembangunan. 

Pendapatan regional adalah tingkat pendapatan masyarakat pada suatu 

wilayah analisis. Tingkat pendapatan regional dapat diukur dari total pendapatan 

wilayah ataupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut (Tarigan, 

2007). 

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan 

regional, diantaranya adalah: 

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang 

timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah dalam jangka 

waktu tertentu. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi 

(output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). Komponen-

komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor 

pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), 

penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jadi dengan menghitung nilai 

tambah bruto dari dari masing-masing sektor dan kemudian 

menjumlahkannya akan menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). 
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Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang 

tercakup dalam PDRB, yaitu: 

1) Pertanian. 

2) Pertambangan dan Penggalian. 

3) Industri Pengolahan. 

4) Listrik, Gas dan Air Bersih. 

5) Bangunan/Konstruksi. 

6) Perdagangan, Hotel dan Restoran. 

7) Pengangkutan dan Komunikasi. 

8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan. 

9) Jasa-jasa. 

b. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar. 

PDRN dapat diperoleh dengan cara mengurangi PDRB dengan 

penyusutan. Penyusutan yang dimaksud di sini adalah nilai susut (aus) 

atau pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, 

kendaraan dan lain-lainnya) karena barang modal tersebut dipakai dalam 

proses produksi. Jika nilai susut barang-barang modal dari seluruh sektor 

ekonomi dijumlahkan, hasilnya merupakan penyusutan keseluruhan. 

c. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor. 

Jika pajak tidak langsung netto dikeluarkan dari PDRN atas Dasar 

Harga Pasar, maka didapatkan Produk Regional Netto atas Dasar Biaya 

Faktor Produksi. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea 

ekspor, bea cukai, dan pajak lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak 

perseroan. 

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua 

metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi). 

a. Metode Langsung 

Perhitungan pendapatan regional metode langsung dapat dilakukan 

melalui tiga pendekatan (Tarigan, 2007), yaitu: 

1) Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach). 
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Pendekatan pengeluaran adalah penentuan pendapatan 

regional dengan menjumlahkan seluruh nilai penggunaan akhir dari 

barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah. Total 

penyediaan barang dan jasa dipergunakan untuk konsumsi rumah 

tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, 

konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), 

perubahan stok dan eskpor netto (ekspor-impor). 

2) Pendekatan Produksi (Production Approach). 

Perhitungan pendapatan regional berdasarkan pendekatan 

produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang 

diciptakan oleh tiap-tiap sektor produksi yang ada dalam 

perekonomian. Maka itu, untuk menghitung pendapatan regional 

berdasarkan pendekatan produksi, maka pertama-tama yang harus 

dilakukan ialah menentukan nilai produksi yang diciptakan oleh 

tiap-tiap sektor di atas. Pendapatan regional diperoleh dengan cara 

menjumlahkan nilai produksi yang tercipta dari tiap-tiap sektor. 

3) Pendekatan Penerimaan (Income Approach). 

Dengan cara ini pendapatan regional dihitung dengan 

menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan 

dalam memproduksi barang-barang dan jasajasa. Jadi yang 

dijumlahkan adalah: upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, dan 

pajak tidak langsung netto. 

b. Metode Tidak Langsung atau Matode Alokasi 

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan 

menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang 

lebih luas.Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini. digunakan 

beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap 

sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, 

tenaga kerja, penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan 

menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan 
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persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap 

sektor dan subsektor.  

Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut : 

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, 

Semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang 

berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai 

produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen 

PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan 

sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai 

PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi 

yang besar, begitu juga sebaliknya. 

2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

Semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, 

maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun 

semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena 

kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan 

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau 

setiap sektor dari tahun ke tahun. 

 

1.5.4 Teori Basis Ekonomi 

Dalam teori basis ekonomi atau teori basis ekspor (eksport base theory), 

menyatakan bahwa penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah 

berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. 

Teori basis ekonomi pada intinya membedakan sektor basis dan aktifitas sektor 

non basis. 

Aktifitas sektor basis yang mampu secara luas menjual produknya baik di 

dalam maupun di luar daerah akan mempengaruhi pertumbuhan sektor tersebut 

dan menentukan pembangunan menyeluruh bagi daerah tersebut termasuk 

peningkatan kesempatan kerja yang berpengaruh pada pendapatan regional. 

Aktifitas sektor non basis merupakan sektor sekunder yang artinya tergantung 

pada perkembangan yang terjadi pada sektor basis yang akan menyebabkan 
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terjadinya perubahan pada konsumsi dan investasi di daerah. Kedua sektor 

tersebut mempunyai hubungan dengan permintaan dari luar wilayah. Sektor basis 

berhubungan secara langsung sedangkan sektor non basis berhubungan secara 

tidak langsung. Apabila permintaan dari luar meningkat maka sektor basis akan 

meningkat dan juga akan mengembangkan sektor non basis. Setiap pertumbuhan 

sektor basis dan non basis memiliki efek ganda terhadap perekonomian wilayah 

(Adisasmita, 2005). 

Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik 

Location Quotient (LQ), untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi 

sektor basis atau sektor unggulan (leading sectors). Teknik analisis Location 

Quotient (LQ) dapatmenggunakan variabel tenaga kerja atau Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah sebagai indikator pertumbuhan wilayah. 

Location Quotient merupakan rasio antara jumlah tenaga kerja pada sektor 

tertentu atau PDRB terhadap total jumlah tenaga kerja sektor tertentu atau total 

nilai PDRB suatu daerah dibandingkan dengan rasio tenaga kerja dan sektor yang 

sama dengan daerah yang lebih tinggi (referensi). 

 

1.5.5 Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan 

Wilayah 

Menurut Arsyad (1999) permasalahan pokok dalam pembangunan daerah 

adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di 

dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) 

dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan 

pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses 

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang 

peningkatan ekonomi.  

Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu 

daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar peranan potensi sektor 

ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan 
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PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah 

tersebut. 

Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pertumbuhan yang cepat 

dalam sejarah pembangunan suatu bangsa biasanya berawal dari pengembangan 

beberapa sektor primer.  Pertumbuhan cepat tersebut menciptakan efek bola salju 

(snow ball effect) terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya sektor sekunder 

(Tambunan, 2001). 

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar 

perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana 

daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang 

sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah 

untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. 

Menurut Rachbini (2001) ada empat syarat agar suatu sektor tertentu 

menjadi sektor prioritas, yakni (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk 

yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan 

berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan 

teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser 

dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan 

investasi kembali dari hasilhasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, 

baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga 

mampu member pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. Data PDRB merupakan 

informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan 

melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan 

bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sektor) 

di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang 

mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu 

daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, 

sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka 

menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. 

Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi 

bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan 
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memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor 

lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor 

unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang 

terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang 

investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan 

yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. 

 

1.5.6 Pendekatan Geografi dalam Pengembangan Wilayah 

Secara teoritis, dalam menelaah suatu persoalan keruangan, Geografi 

memiliki tiga pendekatan utama yaitu analisis spasial, analisis ekologis dan 

analisis komplek wilayah. Pendekatan komplek wilayah merupakan cara yang 

lebih tepat digunakan untuk menelaah fenomena geografis yang memiliki tingkat 

kerumitan tinggi karena banyaknya variabel pengaruh dan dalam lingkup multi 

dimensi (ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan) (Yunus, 2010). 

Pendekatan komplek wilayah merupakan perpaduan pendekatan 

keruangan dan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena 

hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lain karena ada perbedaan 

permintaan dan penawaran antarwilayah tersebut. Pada pendekatan ini analisa 

keruangan dan analisa ekologi atas wilayah dan atas interaksi antarwilayah 

tersebut tak hanya dipandang dari sisi penyebaran penggunaannya serta 

penyediaannya saja, tapi juga interaksinya dengan manusia pada wilayah tersebut 

(Yunus, 2010). 

Konsepsi pembangunan wilayah pada dasarnya adalah pembangunan 

proyek berdasarkan hasil analisa data spasial (Sandy dalam Kartono, 1989). 

Karena yang disajikan adalah fakta spasial maka ketersediaan peta menjadi 

mutlak diperlukan. Pendekatan geografi dilakukan melalui tahapan penetapan 

masalah, pengumpulan data dan analisis data mulai dari kegiatan penyaringan, 

pengelompokan, klasifikasi data, kegiatan pengwilayahan, korelasi dan analogi. 
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1.5.7 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian mengenai sektor basis dan sektor unggulan telah banyak 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Sebagian besar analisis yang digunakan adalah 

analisis LQ dan Shift Share. Ada juga peneliti yang menambahkan analisis 

tipologi Klassen dan analisis Skalogram . Keseluruhan hasil-hasil penelitian yang 

pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan 

pertimbangan dalam mengkaji penelitian ini. 

Fachrurrazy (2009), melakukan penelitian dengan judul analisis penentuan 

sektor unggulan perekonomian wilayah kabupaten aceh utara dengan pendekatan 

sektor pembentuk PDRB. Hasil tipology menunjukan sektor yang maju dan 

tumbuh dengan pesat yaitu sektor  pertanian, sektor pengangkutan dan 

komunikasi. Hasil LQ menunjukan sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor 

industri, sektor pengangkutan dan komunikasi, yang menjadi sektor basis. Hasil 

analisis per sektor berdasarkan alat analisis Klassen Tipology, analisis Location 

Quotient, dan analisis Shift Share, menunjukkan bahwa yang merupakan sektor 

unggulan di Kabupaten Aceh Utara dengan kriteria sektor maju dan tumbuh pesat, 

sektor basis, dan kompetitif adalah sektor pertanian. 

Haris (2012), melakukan penelitian dengan judul analisis penentuan 

sektor/subsektor unggulan dan kaitanya dengan perencanaan pembangunan 

ekonomi kabupaten lampung utara. Hasil analisis menggunakan gabungan analisis 

Location Quotient, , analisis Shift Share, menunjukaan terdapat 7 subsektor 

unggulan yang tradeable yitu subsektor kehutanan, subsektor listrik, subsektor 

perdagangan, subsektor angkutan jalan raya, subsektor industri makanan dan 

minuman, subsektor perkebunan, subsektor perbankan. 6 subsektor sudah masuk 

RPJMD Lampung Utara tahun 2010-2014 dan 1 subsektor unggulan lainya tidak 

masuk  RPJMD. 

Mangun (2007), melakukan penelitian dengan judul analisis potensi 

ekonomi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil analisis 

LQ, Shift-Share, Tipologi daerah dan pertumbuhan sektoral, menunjukan bahwa 

di Propinsi Sulawesi Tengah tidak ada Kabupaten/Kota masuk Tipologi daerah 

cepat maju dan cepat tumbuh. Tiga Kabupaten/Kota masuk Tipologi daerah maju 
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tapi tertekan dan 7 Kabupaten masuk Tipologi daerah tertinggal. Sedangkan 

daerah yang mempunyai prioritas pertama untuk pengembangan wilayah semua 

sektor basis yang dimilikinya.yaitu Kabupaten Tojo Una-Una 

Rudatin (2003), melakukan penelitian dengan judul analisis sektor basis 

dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah, studi kasus Kabupaten-

Kabupaten di Jawa Tengah tahun 1996-2001. Dengan menggunakan analisis LQ, 

Shift-Share, di ketahui bahwa dari 29 Kabupaten yang di teliti, 2 kabupaten yang 

merupakan daerah maju dan cepat tumbuh, 4 kabupaten yang merupakan daerah 

maju tapi tertekan, 9 kabupaten merupakan daerah berkembang cepat dan 14 

kabupaten merupakan daerah relative tertinggal. 

Novrilasari (2008), melakukan penelitian dengan judul analisis sektor 

unggulan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah 

Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan analisis Klassen Typlogi dan LQ 

diketahui bahwa prioritas di Kabupaten Kuantan Singingi  adalah sektor pertanian 

dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan dengan menggunkan analisis 

skalogram di ketahui bahwa Kecamatan Kuantan Tengah memegang peringkat 

pertama dalam ketersediaan fasilitas pembangunan. Peringkat terendah dipegang 

oleh Kecamatan Hulu Kuantan. Jika dilihat dari hasil metode skalogram 

Kecamatan Kuantan Tengah masih berada pada peringkat pertama, dan 

Kecamatan Hulu Kuantan tetap peringkat terakhir. 

 

1.6 Kerangka Penelitian 

Ketimpangan pembangunan ekonomi antara wilayah merupakan fenomena 

umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi daerah. Perbedaan 

geografi dan potensi ekonomi wilayah merupakan faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya ketimpangan ini. Di samping itu, kurang lancarnya arus 

barang dan faktor produksi antar wilayah turut pula memicu terjadinya 

ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, upaya untuk mengurangi 

ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah merupakan kebijaksanaan ekonomi 

daerah yang sangat penting dan strategis dalam  mendorong proses pembangunan 

daerah. 
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Analisis tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah dibutuhkan 

sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di 

masa mendatang. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka pembangunan 

daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong 

percepatan pembangunan daerah. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja 

makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah  menggambarkan 

struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta 

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor. 

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator 

penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk 

mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu strategi pembangunan 

diupayakan untuk menggali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan di daerah. 

Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam PDRB, maka 

dapat dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang: 

1. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor 

Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi posisi perekonomian suatu 

daerah dengan mengacu pada perekonomian daerah yang lebih tinggi. Hasil 

analisis akan menunjukkan posisi sektor dalam PDRB yang diklasifikasikan atas 

sektor maju dan tumbuh pesat, sektor potensial atau masih dapat berkembang, 

sektor relativ tertinggal, dan sektor maju tapi tertekan. Berdasarkan klasifikasi ini 

dapat dijadikan dasar bagi penentuan kebijakan pembangunan atas posisi 

perekonomian yang dimiliki terhadap perekonomian daerah yang menjadi 

referensi. 

2. Sektor Basis dan Non basis 

Kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan teori ekonomi basis 

diklasifikasikan ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Analisis ini 

diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat ekspor 

dan non ekspor dan mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari tahun ke 
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tahun. Pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah 

secara keseluruhan, sementara sektor non basis hanya merupakan konsekuensi 

dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari sektor basis yang di ekspor akan 

menghasilkan pendapatan bagi daerah, serta meningkatkan konsumsi dan 

investasi. Peningkatan pendapatan tidak hanya menyebabkan kenaikan permintaan 

terhadap sektor basis, tetapi juga akan meningkatkan permintaan terhadap sektor 

non basis yang berarti juga mendorong kenaikan investasi sektor non basis. 

3. Perubahan dan Pergeseran Sektor 

Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran 

sektor pada perekonomian suatu daerah. Hasil analisis akan menggambarkan 

kinerja sektor-sektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan wilayah referensi. 

Apabila penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB 

memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. 

4. Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Menganalisis objek studi melalui peta dengan cara menumpang susunkan 

antara peta satu dengan lainnya, akan memberikan hasil maksimal. Hasil dari 

analisis ini berupa 9 (Sembilan) peta sektor unggulan Kota Surakarta, yaitu (1) 

peta sektor unggulan pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) peta 

sektor unggulan pertambangan dan penggalian; (3) peta sektor unggulan industri 

pengolahan; (4) peta sektor unggulan listrik, gas, dan air bersih; (5) peta sektor 

unggulan bangunan dan konsturksi; (6) peta sektor unggulan perdagangan, hotel 

dan restoran; (7) peta sektor unggulan pengangkutan dan komunikasi; (8) peta 

sektor unggulan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) peta sektor 

unggulan jasa-jasa. Dari peta tersebut dapat dianalisis sehingga menghasilkan 

informasi yang diinginkan secara spasial. 

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan berimplikasi pada 

pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target 

sektoral, keberhasilannya dapat dilihat dari kontribusi sektor terhadap 

pembentukan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan 

adanya peningkatan perekonomian dan apabila negatif berarti terjadinya 
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penurunan dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian 

mengakibatkan terjadinya perubahan perkembangan pembangunan suatu daerah. 

Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan 

memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan 

mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa. Kebijakan strategi 

pembangunan harus diarahkan kepada kebijakan yang memberikan dampak yang 

optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan 

penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis 

dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa 

mendatang. 

Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan 

dalam Gambar 1 

Gambar 1 

Skema Kerangka Penelitian 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Surakarta, yang merupakan salah 

satu Kota dalam Provinsi Jawa Tengah. Pertimbangan penelitian dilakukan di 

Kota Surakarta, agar hasil penelitian ini berupa sektor-sektor unggulan 

perekonomian dapat digunakan sebagai informasi dan dapat diprioritaskan dalam 

perencanaan pembangunan Kota Surakarta. 

1.7.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 

runtut waktu (time series) tahunan, yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 

2013. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. PDRB Kota Surakarta dan PDRB tiap Kecamatan Kota Surakarta  periode 

2009-2013, data ini digunakan untuk analisis klasifikasi pertumbuhan 

sektor, analisis sektor basis dan non basis, dan analisis perubahan dan 

pergeseran sektor ekonomi. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kota Surakarta. 

b. Data sekunder lainnya serta berbagai jurnal ilmiah lainnyayang masih ada 

kaitannya dengan tujuan penelitian ini. 

1.7.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah melalui studi 

pustaka dan hasil publikasi. Adapun data yang dibutuhkan adalah : 

a. Data PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 

per Kecamatan Kota Surakarta tahun 2009 – 2013. 

b. Data laju pertumbuhan PDRB persektor atas dasar harga konstan tahun 

2000 per Kecamatan Kota Surakarta tahun 2009 – 2013. 

c. Data distribusi PDRB per Kecamatan Kota Surakarta tahun 2009 – 2013. 

d. Data PDRB Kota Surakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga 

konstan tahun 2000 tahun 2009 – 2013. 

e. Data laju pertumbuhan PDRB kota Surakarta menurut lapangan usaha atas 

dasar harga konstan tahun 2000 tahun 2009 – 2013. 

f. Data distribusi PDRB Kota Surakarta tahun 2009 – 2013. 
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1.7.4 Metode Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan 

beberapa metode analisis data, yaitu: 

a. Analisis Tipologi Klasen 

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk memperoleh klasifikasi 

pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kota Surakarta per Kecamatan. 

Klassen Tipology pada dasarnya membagi sektor berdasarkan 2 (dua) 

indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi sektoral dan kontribusi sektor 

terhadap total PDRB. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi 

sebagai sumbu vertikal dan rata-rata kontribusi terhadap PDRB sebagai sumbu 

horisontal, sektor yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi (Sjafrizal, 

2008), yaitu : 

1) Tipologi I : Sektor Cepat maju dan cepat tumbuh ( high growth and 

high  income) adalah Sektor  yang mempunyai laju pertumbuhan 

PDRB diatas laju pertumbuhan sektor  tersebut dalam PDRB Kota 

Surakarta dan sektor yang mempunyai kontribusi terhadap PDRB 

diatas diatas kontribusi sektor tersebut dalam PDRB Kota Surakarta. 

2) Tipologi 2 : Sektor maju tapi tertekan (high income but low growth) 

adalah Sektor yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB lebih rendah 

dari laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB Kota Surakarta dan 

sektor yang mempunyai kontribusi terhadap PDRB diatas kontribusi 

sektor tersebut dalam PDRB Kota Surakarta. 

3) Tipologi 3 : Sektor berkembang cepat ( high growth but low income ) 

merupakan Sektor yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB lebih 

tinggi dari laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB Kota 

Surakarta dan sektor yang mempunyai kontribusi terhadap PDRB lebih 

rendah dari kontribusi sektor tersebut dalam PDRB Kota Surakarta. 

4) Tipologi 4 : Sektor relatif tertinggal ( low growth and low income ) 

merupakan Sektor yang mempunyai laju pertumbuhan dan kontribusi 

terhadap PDRB lebih rendah dari laju pertumbuhan dan Kontribusi 

dalam PDRB Kota Surakarta.  
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Tabel 1.7 

Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen 

Kuadran I 

Sektor yang maju dan tumbuh dengan 

pesat (developed sektor) 

 

Kuadran II 

Sektor maju tapi tertekan 

(stagnant sektor) 

 

Kuadran III 

Sektor potensial atau masih dapat 

berkembang (developing sektor) 
 

Kuadran IV 

Sektor relatif tertinggal 

(underdeveloped sektor) 
 

 Sumber : Sjafrizal, 2008 

b. Analisis Location Quotion 

Untuk menentukan sektor basis dan non basis di Kota Surakarta 

digunakan metode analisis Location Quotient (LQ). Metode LQ merupakan 

salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi geografi. 

Analisis ini digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan/basis sebagai 

langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari PDRB ditiap Kecamatan 

Kota Surakarta yang menjadi pemacu pertumbuhan. Metode LQ digunakan 

untuk mengkaji kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi 

kegiatan perekonomian. Sehingga nilai LQ yang sering digunakan untuk 

penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong 

tumbuhnya atau berkembangnya sektor lain serta berdampak pada penciptaan 

lapangan kerja. Untuk mendapatkan nilai LQ menggunakan metode yang 

mengacu pada formula yang dikemukakan oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro 

(2004) sebagai berikut: 

 
 

Di mana: 

PDRBK,i = PDRB sektor i di Kecamatan tertentu pada tahun tertentu. 

ΣPDRBK = Total PDRB di Kecamatan tertentu pada tahun tertentu. 

PDRBKS,I = PDRB sektor i di Kota Surakarta pada tahun tertentu. 

ΣPDRBKS  = Total PDRB di Kota Surakarta pada tahun tertentu. 
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Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan di atas, 

maka ada tiga kemungkingan nilai LQ yang dapat diperoleh (Bendavid-Val 

dalam Kuncoro, 2004), yaitu: 

1) Nilai LQ = 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di 

Kecamatan tertentu adalah sama dengan sektor yang sama dalam 

perekonomian Kota Surakarta. 

2) Nilai LQ > 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di 

Kecamatan tertentu  lebih besar dibandingkan dengan sektor yang 

sama dalam perekonomian Kota Surakarta. 

3) Nilai LQ < 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di 

Kecamatan tertentu  lebih kecil dibandingkan dengan sektor yang sama 

dalam perekonomian Kota Surakarta. 

Apabila nilai LQ>1, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut 

merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak 

perekonomian di Kecamatan tersebut. Sebaliknya apabila nilai LQ<1, maka 

sektor tersebut bukan  merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk 

dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di Kecamatan tersebut. Data 

yang digunakan dalam analisis Location Quotient (LQ) adalah PDRB setiap 

Kecamatan dan PDRB Kota Surakarta tahun 2009-2013. 

c. Analisis Shift Share 

Analisis shift share digunakan untuk mengetahui perubahan dan 

pergeseran sektor pada perekonomian wilayah Kota Surakarta. Hasil analisis 

shift share akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB disetiap 

Kecamatan Kota Surakarta dibandingkan Kota Surakarta. Kemudian 

dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil 

perbandingan tersebut. Bila penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan 

suatu Sektor dalam tiap Kecamatan Kota Surakarta memiliki keunggulan 

kompetitif atau sebaliknya. 

Data yang digunakan dalam analisis shift share adalah PDRB per 

Kecamatan Kota Surakarta dan Kota Surakarta tahun 2009-2013 menurut 

lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000. Penggunaan data harga 
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konstan dengan tahun dasar yang sama agar bobotnya (nilai riilnya) bisa sama 

dan perbandingan menjadi valid (Tarigan, 2007).  

Pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural perekonomian Kota 

Surakarta ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: 

1) Provincial Share (PS), untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran 

struktur perekonomian per Kecamatan Kota Surakarta dengan melihat 

nilai PDRB per Kecamatan Kota Surakarta sebagai daerah pengamatan 

pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan 

perekonomian Kota Surakarta. Hasil perhitungan menggambarkan 

peranan wilayah Kota Surakarta yang mempengaruhi pertumbuhan 

perekonomian tiap Kecamatan Kota Surakarta. Jika pertumbuhan tiap 

Kecamatan Kota Surakarta sama dengan pertumbuhan ditingkat Kota 

Surakarta maka peranannya terhadap kota tetap. 

2) Proportional Shift (P) adalah pertumbuhan nilai tambah bruto suatu 

sektor i pada tiap Kecamatan Kota Surakarta dibandingkan total sektor 

di tingkat Kota Surakarta. 

3) Differential Shift (D) adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi 

tiap Kecamatan Kota Surakarta dan nilai tambah bruto sektor yang 

sama di tingkat Kota Surakarta. 

Secara matematis, Provincial Share (PS), Proportional Shift (P), 

dan Differential Shift (D) dapat diformulasikan sebagai berikut (Tarigan, 

2007; Sjafrizal, 2008): 

1) Provincial Share (PS) 

Psi,t = Er,i,t-n (EN,t / EN,t-n) – Er,i,t-n 

2) Proportional Shift (P) 

Pr,i,t = Er,i,t-n {(EN,i,t / EN,i,t-n) – (EN,t / EN,t-n)}  

3) Differential Shift (D) 

Dr,i,t = Er,i,t {(EN,i,t / EN,i,t-n) – (Er,i,t / Er,i,t-n)} 

4) Total Pertumbuhan 

∆ Er,i,t =  Psi,t + Pr,i,t + Dr,i,t 
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Dimana : 

Er,i,t = PDRB Kecamatan tertentu sektor i tahun 2013 

Er,i,t-n = PDRB Kecamatan tertentu sektor i tahun 2009 

EN,t = Jumlah total PDRB Kota Surakarta tahun 2013 

EN,t-n = Jumlah total PDRB Kota Surakarta tahun 2009 

EN,i,t = PDRB sektor i Kota Surakarta tahun 2013 

EN,i,t-n = PDRB sektor i Kota Surakarta tahun 2009 

Proportional Shift (P) dan Differential Shift (D) memisahkan 

unsur-unsur pertumbuhan regional yang bersifat eksternal dan internal. 

Proportional Shift (P) merupakan akibat pengaruh unsur-unsur eksternal 

yang bekerja secara nasional (Kota/Daerah), sedangkan Differential Shift 

(D) adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam 

daerah yang bersangkutan (Glasson, 1977). 

Sektor-sektor di tiap Kecamatan Kota Surakarta yang memiliki 

Differential Shift (D) positif memiliki keunggulan komparatif terhadap 

sektor yang sama pada Kecamatan lain dalam Kota Surakarata. Selain itu, 

sektor-sektor yang memiliki nilai D positif berarti bahwa sektor tersebut 

terkonsentrasi di Kecamatan tersebut dan mempunyai pertumbuhan yang 

lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya. Apabila nilai D negatif, 

maka tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif lamban 

Untuk Proportional Shift (P), Apabila P positif artinya Kecamatan 

tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Kota 

Surakarata tumbuh relatif cepat dan apabila P negatif, berarti Kecamatan 

tersebut berspesialisasi pada sektor-sektor di tingkat Kota Surakarta 

pertumbuhannya lebih lambat atau sedang menurun. 

d. Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Sistem Informasi Geofrafi (SIG ) digunakan untuk pemetaan sektor 

unggulan perekonomian wilayah Kota Surakarta per Kecamatan. Hasil 

pengolahan berupa peta merupakan data kualitatif ataupun yang disajikan 

dalam bentuk titik dan garis yang ditujukan untuk memperlihatkan tampilan 
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proses studi langsung pada gambaran wilayah studi. Pembuatan peta melalui 

tehnik superimpose, yaitu menganalisis objek studi melalui peta dengan cara 

menumpang susunkan antara peta satu dengan lainnya, akan memberikan hasil 

maksimal, sehingga menghasilkan informasi yang diinginkan secara spasial 

(Mudrajat, 2002). 

 

1.8 Batasan Operasional 

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan, 

maka penulis memberi batasan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Sektor Unggulan (leading sector) adalah sektor yang memiliki peranan 

(share) relatif besar dibanding sektor-sektor lainnya terhadap ekonomi 

wilayah (Tambunan, 2001). 

2. Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah bruto (gross value 

added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah 

dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga konstan (Tarigan, 2007). 

3. Sektor Ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB, yang 

mencakup 9 (sembilan) sektor utama (Tarigan, 2007). 

4. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

kedaan yang sebenarnya (KBBI, 2008) 

5. Perkembangan Wilayah merupakan kata lain dari pertumbuhan wilayah. 

Perkembangan wilayah dapat diketahui dari pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah, yaitu adanya peningkatan output/produksi sejumlah komoditas 

yang diperoleh suatu wilayah.  Perkembangan wilayah  dengan pendekatan 

sektoral mengkaji berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan 

menurut jenisnya ke dalam sektor-sektor, yaitu sektor pertanian, 

pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, 

perhubungan, keuangan dan perbankan, dan jasa (Sirojuzilam, 2008). 

 


