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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki

kondisi masyarakat dari yang kurang baik menjadi lebih baik dengan prinsip

kerjasama antar semua elemen didalamnya. Pembangunan harus dilakukan

dengan perencanaan yang matang, melalui berbagai proses mulai dari

persiapan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi dan pembiayaan serta

diperlukan kerjasama dari semua elemen yang terkait sehingga tujuan yang

diinginkan bisa tercapai.

Arsyad (2001) menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan

upaya daerah untuk menekankan pelaksanaan kebijakan-kebijakan

pembangunan yang bertumpu pada kekhasan daerah dengan menggunakan

potensi sumber daya manusia yang ada dan potensi alam yang menjadi

kekhasan daerah.

Trihaso (1993) menyatakan bahwa sebetulnya sejak PELITA III,

pemerintah Indonesia telah menitikberatkan program melanjutkan

pembangunan pada pemerataan dan keseimbangan pembangunan ke daerah,

menuju peningkatan masyarakat di daerah terbelakang. Telah dilakukan

peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya dengan dasar

azas ppemerataan. Pembangunan lebih diutamakan untuk daerah bukan lagi

terpusat.

Adanya pemerataan pembangunan ini sedikitnya berdampak pada

perubahan-perubahan di daerah, baik fisik maupun non fisik. Perubahan fisik

tampak nyata dari terbukanya wilayah terisolir, meningkatnya pendapatan

regional atau daerah, perluasan kesempatan kerja serta umumnya peningkatan

sektor ekonomi. perubahan fisik ini tak bisa tidak akan membawa serta
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berbagai perubahan non fisik dalam masyarakat, yang tidak terbatas di tempat

kerja saja tapi akan menyentuh seluruh sikap dan perilaku masyarakat. Pada

kadar terbatas, partisipasi daerah mulai dirasakan walaupun masih perlu terus

menerus dikembangkan (soedjarwo, 1992).

Pada era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rejim orde baru,

lahirlah kebijakan yang fenomenal salah satunya yaitu UU RI No.32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang maknanya otonomi daerah seluas-

luasnya bertumpu ke daerah tingkat II dan UU RI No 33 Tahun 2004 tentang

pembagian keuangan tingkat pusat dan daerah. Dengan adanya otonomi ini

tentunya memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk

mampu kreatif dalam merencanakan dan megelola pembangunan daerahnya

masing-masing berdasarkan potensi dan permasalahan daerah sesuai

pendekatan pembangunan yang mereka pilih.

Tujuan pokok dari adanya otonomi daerah sebagaimana yang

tercantum dalam UU. No.32 Tahun 2004 dan PP nomor 25 tahun 2000 adalah

mempercepat prtumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Cara yang

paling efektif dan efisien untuk membangun ekonomi daerah yaitu dengan

pendayagunaan berbagai sumberdaya ekonomi yang tersedia di setiap daerah.

Sumberdaya ekonomi di setiap daerah yang siap untuk didayagunakan

sebagai bentuk pembangunan ekonomi daerah adalah berbagai sektor

ekonomi yang diwujudkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

yang terdiri dari 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 konstruksi, (6)

perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8)

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

BPS, (2015) menjelaskan bahwa salah satu langkah mengetahui

perkembangan perekonomian daerah yaitu dengan mengetahui Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui sektor unggulan daerah. Melalui
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data PDRB selama kurun waktu tertentu secara tidak langsung dapat

diketahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. PDRB

merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan sebagai dasar

dalam perencanaan pembangunan daerah, untuk kepentingan penelitian,

maupun untuk kepentingan lainnya.

Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah sebesar 1.371,78 Km2

yang secara administratif terbagi menjadi 21 kecamatan dengan kondisi

topografi yang bervariasi mulai dari daratan rendah sampai pegunungan.

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo tercatat sebesar 863.900 jiwa pada

tahun 2013 dan kepadatan penduduk mencapai 630 jiwa per  Km2 pada tahun

2013 (BAPPEDA, 2014).

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo yang bervariasi dari 21

Kecamatan tersebut diharapkan mampu menjadi peluang dalam proses

pembangunan ekonomi daerah dengan peningkatan mutu serta kualitas

sumber daya yang dimiliki baik alam maupun manusia dan juga teknologinya

yang disesuaikan dengan potensi daerah sehingga berdampak positif dalam

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo berdasarkan data PDRB

daerah mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal

ini terlihat dari nilai PDRB daerah Kabupaten Ponorogo yang terus

meningkat selama tahun 2011-2014 pada tabel berikut :

Tabel 1.1

PDRB Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 (Juta Rupiah)

No lapangan usaha 2011 2012 2013 2014

1 pertanian
3.031.099,4 3.134.723,7 3.128.156,5 3.210.292,7

2 pertambangan
263.655,8 265.348,3 269.335,1 274.317,7

3 Industri
637.272,7 676.628,3 720.602,9 763.920,9
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4 listrik, gas dan air
19.940,2 20.569,5 20.682,6 21.059,9

5 Bangunan
861.525,9 911.656,8 967.120,1 1.026.032,9

6
perdagangan, hotel
dan restoran 1.725.087,2 1.891.246,0 2.071.239,4 2.214.061,7

7
pengangkutan dan
komunikasi 812.983,6 893.832,4 997.852,6 1.095.159,0

8
keuangan, persewaan
dan jasa 531.628,1 576.933,6 633.871,6 681.050,8

9 jasa-jasa
1.588.980,1 1.667.451,2 1.748.452,8 1.828.375,6

Produk Domestik Regional
Bruto 9.472.173,0 10.038.389,1 10.557.313,7

11.114.271,1

Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

Secara umum kondisi perekonomian di Kabupaten Ponorogo

menunjukkan adanya perkembangan yang relatif baik. Produk Domestik

Regional Bruto Kabupaten Ponorogo Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014, sektor penyumbang tertinggi adalah

sektor pertanian sebesar Rp. 3.210.292.700.000, sektor pengangkutan dan

komunikasi sebesar Rp. 2.214.061.700.000, sektor jasa-jasa sebesar Rp.

1.828.375.600.000, dan yang terkecil adalah sektor listrik, gas, dan air

sebesar Rp. 21.059.000.000. akan tetapi berbeda halnya jika dibanding

dengan kinerja perekonomian Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 masih

lebih rendah dibanding dengan kinerja perekonomian Jawa Timur yang mana

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2014 mencapai 5,28

persen sedangkan kinerja perekonomian Jawa Timur yang mencapai 5,86

persen. Padahal kinerja perekonomian Jawa Timur pada tahun 2014

mengalami perlambatan dibanding tahun 2013 yang mencapai 6,08 persen

(BPS, 2015).

Data distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo

Tahun 2011-2014 dalam persen menunjukkan selama kurun waktu lima tahun

sektor ekonomi tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan bahkan ada

empat sektor ekonomi yang mengalami penurunan seperti sektor perdagangan

cenderung terus meningkat, dari 18,03 persen pada tahun 2011 menjadi

18,64 persen, sektor listrik, gas dan air dari 0,17 persen menjadi 0,16 persen,
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sektor perdagangan, hotel dan restoran dari 18,71 persen menjadi 18,64

persen, dan sektor jasa-jasa dari 16,81 persen menjadi 16,49 persen kondisi

ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.2

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ponorogo Tahun

2011-2014 (Persen)

No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014
1 Pertanian 32,63 32,35 31,7 31,8
2 Pertambangan 2,73 2,51 2,39 2,38
3 Industri 6,76 6,74 6,73 6,75
4 Listrik, Gas Dan Air 0,2 0,18 0,17 0,16
5 Bangunan 9,12 9,17 9,19 9,42
6 Perdagangan, Hotel Dan Restoran 18,03 18,23 18,71 18,64
7 Pengangkutan Dan Komunikasi 8,21 8,17 8,35 8,37
8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa 5,56 5,69 5,94 5,99
9 Jasa-Jasa 16,76 16,95 16,81 16,49

Total 100 100 100 100
Sumber : BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

Mencermati pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Ponorogo

sebagaimana data yang ada, maka penting kiranya untuk mengkaji dan

menganalisis sektor-sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan

berdasarkan kondisi wilayah terutama sesuai dengan karakteristik masing-

masing Kecamatan yang ada (21 Kecamatan) sehingga mampu menjadi

leading sector Kabupaten Ponorogo. Selain itu, memanfaatkan perkembangan

teknologi dan informasi yang semakin hari semakin maju dan dapat diterima

diseluruh lapisan masyarakat merupakan langkah tambahan dalam upaya

peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah karena hal ini akan

berdampak pada sektor ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap

sektor ekonomi lainnya seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran

nantinya akan memiliki pengaruh terhadap sektor lainnya. Oleh karena itu

penelitian ini mengambil judul “Analisis Keruangan Sektor Ekonomi

Unggulan Di Kabupaten Ponorogo  Tahun 2011-2014”.
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1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka masalah yang dihadapi

sebagai berikut :

1. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis di

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011-2014 ?

2. Bagaimanakah perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011-2014?

3. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor unggulan perekonomian

wilayah Kabupaten Ponorogo dan variasi keruangan yang mempengaruhi

pada tahun 2011-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji sektor basis dan non basis di Kabupaten Ponorogo pada

tahun 2011-2014.

2. Untuk mengkaji perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011-2014.

3. Untuk menentukan sektor-sektor apa yang menjadi sektor unggulan

perekonomian wilayah Kabupaten Ponorogo dan variasi keruangan yang

mempengaruhi pada tahun 2011-2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan sarjana program S – 1

pada Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan

pertimbangan untuk perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten

Ponorogo.

3. Sebagai bahan pustaka dan kajian guna menambah wawasan keilmuan dan

pengetahuan tentang perencanaan pembangunan wilayah
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian sebelumnya

1.5.1 Ruang dan pewilayahan

Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan

fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan

dalam konteks keruangan (IGI, 1988). Sedangkan menurut Bintarto (1977)

geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di

muka bumi, baik yang menyangkut fisik maupun makhluk hidup beserta

permasalahannya melalui pedekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan

untuk kepentingan proses dan keberhasilan pembangunan.

Ruang dan pewilayahan merupakan aspek yang sangat penting dalam

pembahasan hal-hal yang menyangkut keberlangsungan suatu kehidupan

dalam ilmu geografi. Gejala-gejala atau fenomena-fenomena terjadi silih

berganti seiring berkembangnya waktu, hal-hal yang demikian yang

merupakan bahan kajian dalam hal ini. Gejala atau fenomena tersebut yang

nantinya akan memberikan pengaruh atau perubahan dalam suatu kehidupan,

sehingga dalam konteks ruang dan pewilayahan gejala, fenomena, pengaruh

dan perubahan merupakan hal yang pasti terjadi dan layak untuk dicermati.

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).

Persoalan-persoalan yang semakin kompleks dan terus berkembang,

menjadikan pendekatan ruang dan pewilayahan sebagai jawaban dalam

menghadapi permasalahan tersebut. Melibatkan banyak variabel merupakan

cara pendekatan ini untuk mengurai berbagai permasalahan. Keadaan

ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan merupakan hal-hal yang

sangat penting untuk dicermati perubahannya.
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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).

Menguraikan definisi ilmu geografi sebagai ilmu yang mempelajari

persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang

kewilayahan, maka akan muncul 9 tema dalam pendekatan keruangan dalam

kajian geografi sebagai ciri ilmu dan pengajaran geografi. Kesembilan tema

dalam analisis keruangan antara lain :

1. Analisis pola keruangan (spatial pattern analysis)

2. Analisis Struktur keruangan (spatial structure analysis)

3. Analisis Proses keruangan (spatial process analysis)

4. Analisis Interaksi keruangan (spatial interaction analysis)

5. Analisis Organisasi/sistem keruangan (spatial organization/spatial system

analysis)

6. Analisis Asosiasi keruangan (spatial association analysis)

7. Analisis Komparasi keruangan (spatial comparation analysis)

8. Analisis Kecenderungan keruangan (spatial tendency trend analysis)

9. Analisis Sinergisme keruangan (spatial synergisme analysis) (Yunus,

2010).

Dalam penelitian ini dari kesembilan analisis keruangan yang

dikelompokkan oleh Hadi Sabari Yunus menggunakan pendekatan analisis

Kecenderungan keruangan (spatial tendency trend analysis) dan analisis

asosiasi keruangan (spatial association analysis). Analisis kecenderungan

keruangan merupakan analisis dengan bahassan mengenai perubahan suatu

ruang yang terjadi dan kecenderungan dampak yang muncul akibat

perubahan tersebut, sedangkan analisis asosiasi keruangan merupakan
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analisis yang membahas sebaran gejala tertentu berkorelasi dengan sebaran

gejala yang lain (Yunus, 2010).

1.5.2 Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran suatu perubahan kondisi

ekonomi yang dicapai dari tahun ke tahun, bisa juga di katakan sebagai tolok

ukur dari proses pembangunan ekonomi yang sudah di laksanakan.

Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa kemampuan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya semakin baik, sehingga jika

kebutuhannya terpenuhi tingkat kesejahteraan juga akan semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan

ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, untuk mengetahui

tingkat pertumbuhan ekonomi harus diperbandingkan pendapatan nasional

dari berbagai tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan

atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi

daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Dengan kata lain,

perkembangannya baru tercipta apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-

jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar

dari tahun-tahun berikutnya (Sukirno, 1985).

Sedangkan yang ang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi wilayah

adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut,

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

tersebut. Pertambahan pendapatan diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan

dalam harga konstan. Hal ini juga sekaligus menggambarkan balas jasa bagi

faktor-faktor produksi yang beroprasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga

kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan

kemakmuran daerah tersebut (Tarigan, 2004).

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian penting

dalam analisis ekonomi wilayah dan perkotaan. Alasannya jelas karena

pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan

ekonomi wilayah dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas.

Sasaran utama analisis pertumbuhan ekonomi wilayah adalah untuk
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menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula daerah

yang tumbuh lambat. Disamping itu teori pertumbuhan ekonomi wilayah juga

dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan

antar daerah dan mengapa hal tersebut terjadi (Safrizal, 2012).

1.5.3 Teori pembangunan ekonomi daerah

Pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada

Gross Domestic Product (GNP) atau Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) suatu wilayah. Pembangunan ekonomi daerah difokuskan pada

peningkatan nilai atau hasil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

sehingga tujuan dari pembangunan ekonomi dalam rangka menghapus atau

mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat

pengangguran dapat dicapai dengan baik.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang

mencangkup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap

masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar

akselerasi pertumbuhan ekonomi, penganganan ketimpangan pendapatan,

serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang

ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan

sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah

tersebut. Perbedaan kondisi setiap daerah membawa implikasi bahwa pola

pembangunan yang akan diterapkan setiap daerah berbeda beda sesuai dengan

karakteristik dan ke khasan daerah, karena peniruan pola kebijaksanaan yang

diterapkan pada suatu daerah yang berhasil belum tentu memberikan manfaat

yang sama bagi daerah lainnya. Sehingga kebijakan pembangunan daerah

harus sesuai dengan kondisi, permasalahan, serta potensi yang di miliki

daerah yang bersangkutan (Arsyad, 2010).
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1.5.4 Pendapatan Regional

Indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat diketahui

dengan mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan pembangunan

daerahnya sehingga memiliki daya saing dengan wilayah lainnya. Informasi

hasil pembangunan ekonomi terlihat dari angka-angka pendapatan regional

yang ada sebagai bahan perencanaan serta evaluasi pembangunan daerah.

Pendapatan regional didefinisikan sebagai nilai produksi barang-

barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam

suatu wilayah selama satu tahun (Sukirno, 1985).

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. Berbagai konsep dan definisi yang biasa dipakai dalam

membicarakan pendapatan regional/nilai tambah akan dikemukakan berikut

ini.

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar

Produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar adalah

jumlah nilai tambah bruto (grosss value added) yang timbul dari seluruh

sektor perekonomian di wilayah itu.

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

Produk domestik regional netto atas dasar harga pasar adalah produk

domestik regional bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan.

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

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar

dikurangi pajak tak langsung neto.

d) Pendapatan regional

Apabila pendapatan regional (regional income) dikurangi ; pajak

pendapatan perusahaan (corporade income taxes), keuntungan yang tidak

dibagikan (undistributed profit), iuran kesejahteraan sosial (social security
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contribution), ditambah transfer yang diterima oleh rumah tangga

pemerintah, bunga neto atas utang pemerintah, sama dengan pendapatan

perorangan (personal income). Apabila pendapatan perorangan dikurangi

pajak pendapatan perorangan, pajak rumah tangga/PBB, dan transfer yang

dibayarkan oleh rumah tangga akan sama dengan pendapatan yang siap

dibelanjakan (disposable income).

e) Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan

Pendapatan regional yang didalamnya masih ada unsur inflasinya

dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku. Sedangkan

pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan

merupakan pendapatan regional atas dasar harga konstan. Harga konstan

artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun

yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentu harga

konstan (Tarigan, 2004).

1.5.5 Teori Basis Ekonomi

Kegiatan Basis (Basic activities) adalah kegiatan mengekspor barang-

barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan

barang dan jasa mereka kepada orang yang datang dari luar perbatasan

perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan

basis (Non basic activities ) adalah kegiatan menyediakan barang yang

dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian

masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan ini tidak mengekspor

barang jadi, luas lingkup produksi dan daerah pasar yang terutama bersifat

lokal. Implisit didalam pembagian kegiatan- kegiatan ini terdapat hubungan

sebab akibat yang membentuk teori basis ekonomi (Glasson, 1990).

Teori ekonomi basis (Economic base theory) mendasarkan

pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan

oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Dalam pengertian

ekonomi regional, ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke
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wilayah lain dalam negara itu maupun ke luar negeri. Kegiatan ekonomi

dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis

adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi

internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong

tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Itulah sebabnya dikatakan basis,

sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang bersifat endogenous

artinya pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah

secara keseluruhan sehingga kegiatan non basis sering disebut dengan

pekerjaan (service) yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di

daerah itu sendiri (Tarigan, 2005).

Sektor basis ekonomi daerah dapat dianalisis dengan menggunakan

analisis Locationt Quotient (LQ) dengan menggunakan variabel tenaga kerja

atau PDRB suatu wilayah yang menghasilkan sektor basis, sektor non basis

dan sektor unggulan.

1.5.6 Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai strategi pembangunan

daerah

Arsyad (2010) menyatakan bahwa 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.

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi

regional di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan

mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan

sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam

dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan.

Akibatnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati
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hasilnya secara layak. Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas

potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam

pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis

dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang

memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di

suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut.
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1.5.7 Penelitian Sebelumnya

Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

No Penulis Alat

Analisis

Judul dan Hasil Penelitian Perbedaan

1 Afrendi

Hari

Tristanto

(2013)

-LQ

-Shift

Share

Judul :

Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Pengembangan

Potensi Perekonomian Di Kota Blitar

Tujuan :

 Menentukan sektor unggulan perekonomian wilayah

Kota Blitar sebagai bahan informasi dan

pertimbangan dalam perencanaan pembangunan

ekonomi

Metode :

 Analisis data sekunder

Hasil :

 Sektor basis di wilayah Kota Blitar adalah sektor

listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan/kontruksi,

sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor

Perbedaan penelitian pada penelitian

1, 2, dan 3 dapat dilihat dari alat

analisis yang digunakan. Penelitian 1

dan 2 menggunakan alat analisis

yang pada umumnya digunakan oleh

peneliti ekonom dengan ciri hanya

mengetahui hasil penelitian berupa

data tulisan. Berbeda dengan

penelitian 3 yang mana selain

menggunakan alat analisis yang pada

umumnya digunakan penelitian

sebelumnya, penelitian ini

mengkombinasikan dengan Sistem

Informasi Geografis (SIG) sehingga
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keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan

sektor jasa-jasa.

 Sektor kompetitif di wilayah Kota Blitar adalah

sektor listrik, gas dan air bersih, sektor

bangunan/kontruksi, sektor perdagangan, hotel dan

restoran.

 Sektor unggulan di wilayah Kota Blitar adalah sektor

listrik, gas dan air bersih, dan sektor

bangunan/kontruksi

hasil yang didapat tidak hanya data

yang bersifat tulisan melainkan data

spasial sebagai ciri penelitian

geograf.

2 Hasriadi

(2014)

- LQ

-Shift

share

Judul :

Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kolaka Utara

Tujuan :

 Untuk mengetahui sektor basis dan sektor ekonomi

unggulan di Kabupaten Kolaka Utara bila ditinjau

melalui pendekatan PDRB dan tenaga kerja selama

2005-2012.

 Untuk mengetahui komoditas unggulan yang terdapat
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di Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2005-2012.

Metode :

 Analisis data sekunder

Hasil :

 Hasil analisis Location Quotient menunjukkan sektor

pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten

Kolaka Utara.

 Sedangkan hasil analisis Shift Share menunjukkan

bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif yang

memiliki pertumbuhan cepat dan daya saing tinggi

yaitu sektor pertambangan, sektor industri

pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor

konstruksi/bangunan, dan sektor perdagangan, hotel

dan restoran.

 Sementara untuk komoditi unggulan Kabupaten

Kolaka Utara menempatkan komoditi kakao,

cengkeh dan nilam dari subsektor perkebunan

sebagai komoditi unggulan di wilayah Kabupaten
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Kolaka Utara.

3 Siti

Miftakul

Janah

(2015)

- LQ

-Shift

Share

-SIG

Judul   :

Analisis Keruangan Sektor Ekonomi Unggulan Di

Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2014

Tujuan :

 Untuk mengkaji sektor basis dan non basis di

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011-2014.

 Untuk mengkaji perubahan dan pergeseran sektor

perekonomian wilayah Kabupaten Ponorogo pada

tahun 2011-2014.

 Untuk menentukan sektor-sektor apa yang menjadi

sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten

Ponorogo dan variasi keruangan yang mempengaruhi

pada tahun 2011-2014.

Metode :

 Analisis data sekunder

Hasil :

 Kajian sektor basis dan non basis Kabupaten
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Ponorogo tahun 2011-2014

 Kajian perubahan dan pergeseran sektor

perekonomian wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun

2011-2014

 Sektor unggulan di Kabupaten Ponorogo serta variasi

keruangan yang mempengaruhi pada tahun 2011-

2014
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1.6 Kerangka Penelitian

Suatu daerah memiliki potensi ekonomi wilayah yang dapat terlihat

dari besaran PDRB yang dihasilkan. Dari PDRB tersebut akan dianalisis

untuk mengetahui sektor basis dan non basis, perubahan dan pergeseran tiap

sektor PDRB yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi

dengan menggunakan alat analisis Location Quotient dan Shift Share yang

nantinya akan dikombinasikan dengan kondisi geografis daerah penelitian.

Dengan mengetahui sektor basis dan non basis serta mengetahui

perubahan dan pergeseran tiap sektor PDRB bertujuan untuk menentukan

sektor unggulan ekonomi daerah masing-masing Kecamatan di Kabupaten

Ponorogo. Sektor ekonomi unggulan akan menunjukkan variasi berbeda di

setiap Kecamatan yang ada dari sektor PDRB.

Sektor ekonomi unggulan akan di korelasikan dengan kondisi daerah

atau variasi keruangan sehingga dapat diketahui oleh semua pihak sebab

terjadinya perbedaan sektor ekonomi unggulan di masing-masing Kecamatan

dengan menganalisis menggunakan kondisi  geografis daerah tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan suatu daerah haruslah

disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah dan inilah kunci

keberhasilan program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan harus

mempertimbangkan sumberdaya yang merupakan sektor unggulan sehingga

mampu bersaing dengan daerah lain sekitarnya.

Dari uraian diatas maka dapat disusun suatu skema sebagai berikut :
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Keterangan :

= Alat

= Output

Gambar : Kerangka Penelitian

Sumber : Penulis, 2016

Ekonomi Wilayah

Variasi Keruangan

- Topografi

- Aksesibilitas

- Penggunaan Lahan

- Mata Pencaharian

- dsb

Sektor Basis dan
Non Basis

Potensi Wilayah

Perubahan dan
Pergeseran

Sektor (PDRB)

Location Quotion
(LQ)

Shift Share

Sektor
Unggulan

Pemetaan Sektor
Unggulan

Kebijakan Pemerintah dalam
Pembangunan Wilayah
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1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Ponorogo, yang

merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terbagi

menjadi 21 Kecamatan. Pertimbangan penelitian dilakukan di Kabupaten

Ponorogo, karena wilayah ini memiliki kondisi geografis daerah yang

bervariasi yang mana dalam ilmu geografi kondisi tersebut dapat

mempengaruhi berbagai aspek mulai dari sosial hingga keadaan ekonominya

sehingga hasil penelitian berupa sektor ekonomi unggulan dapat digunakan

sebagai informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan

pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan data penelitian yang digunakan, maka metode

penelitian yang digunakan adalah metode analisis data sekunder. Dengan

metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari hasil-hasil studi seperti buku-buku, majalah, makalah, dan lain

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian atau hasil penelitian sebelumnya

yang diterbitkan oleh lembaga kompeten. Adapun data tersebut adalah:

a. Data PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2011-2014

b. Data PDRB tiap Kecamatan di Kabupaten Ponorogo tahun 2011-

2014

c. Data sekunder lainnya serta berbagai jurnal ilmiah yang berkaitan

dengan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari instansi-instansi pemerintah maupun

swasta, antara lain:

a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo
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b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo dan

c. Sumber lain seperti studi kepustakaan dan internet.

1.7.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini, sebagai

berikut :

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Metode analisis Location Quotient (LQ) merupakan pendekatan

yang digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal

untuk memahami sektor kegiatan PDRB Kabupaten Ponorogo yang

menjadi pemacu pertumbuhan. Metode analisis Location Quotient (LQ)

digunakan untuk mengkaji kondisi perekonomian yang berkonsentrasi

pada identifikasi basis kegiatan perekonomian. Dalam hal ini nilai LQ

sering digunakan untuk penentuan sektor basis yang akan mendorong

tumbuh atau berkembangnya sektor lain. Untuk mendapatkan nilai LQ

menggunakan metode yang mengacu pada rumus yang dikemukakan

oleh Bendavid-Val dalam Kuncoro (2004) sebagai berikut :

PDRBAU,i

LQ = ΣPDRBAU

PDRBNAD,i

ΣPDRBNAD

Dimana :

PDRBAU,i = PDRB sektor i di Kecamatan tertentu pada tahun

tertentu.

ΣPDRBAU = Total PDRB di Kecamatan tertentu pada tahun tertentu.

PDRBNAD,i = PDRB sektor i di Kabupaten Ponorogo pada tahun

tertentu.

ΣPDRBNAD = Total PDRB di Kabupaten Ponorogo pada tahun

tertentu.
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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 Kabupaten Ponorogo, 2. Nilai LQ > 1.

Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor i di Kecamatan tertentu

lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam

perekonomian Kabupaten Ponorogo dan 3. Nilai LQ < 1. Ini berarti

bahwa tingkat spesialisasi sektor i di Kecamatan tertentu lebih kecil

dibandingkan dengan sektor yang sama dalam perekonomian

Kabupaten Ponorogo.

Apabila nilai LQ > 1, dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut

merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai

penggerak perekonomian di Kecamatan tersebut. Sebaliknya apabila

LQ < 1, maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang

potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di

Kecamatan tersebut. Data yang digunakan untuk analisis Location

Quotient (LQ) adalah PDRB setiap Kecamatan dan PDRB Kabupaten

Ponorogo tahun 2011-2014 menurut lapangan usaha atas dasar harga

konstan 2000.

Kelebihan dari LQ sendiri, adalah alat analisis sederhana yang

dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri

subtitusi impor potensial dan menunjukkan industri-industri potensial

(sektoral) untuk menganalisis lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya

indikator kasar yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan

kurang memperhatikan struktur perekonomian pada daerah sekitar.

2. Analisis Shift Share

Penentuan sektor ekonomi unggulan juga dapat dilihat dengan

menggunakan metode analisis Shift Share. Hasil analisis Shift Share

akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB Kecamatan di

Kabupaten Ponorogo dibandingkan dengan Kabupaten Ponorogo.
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Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi

sebagai hasil perbandingan tersebut. Bila penyimpangan tersebut

positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB Kecamatan di

Kabupaten Ponorogo memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya.

Data yang digunakan dalam analisis Shift Share ini adalah

PDRB per-Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten

Ponorogo tahun 2011-2014 menurut lapangan usaha atas dasar harga

konstan tahun 2000. Penggunaan data harga konstan dengan tahun

dasar yang sama agar bobotnya (nilai riilnya) bisa sama dan

perbandingan menjadi valid (Tarigan, 2007).

Dengan menggunakan analisis Shift Share, maka pertumbuhan

ekonomi dan pergeseran struktural prekonomian wilayah Kabupaten

Ponorogo ditentukan oleh 3 komponen, yaitu: 1) Provincial Share,

(PS), yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran

struktur prekonomian Kabupaten Ponorogo dengan melihat nilai PDRB

Kabupaten Ponorogo sebagai daerah pengamatan pada periode awal

yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian

Kabupaten Ponorogo. Hasil perhitungan Provincial Share akan

menggambarkan peranan wilayah Kabupaten Ponorogo yang

mempengaruhi pertumbuhan perekonomian per-Kecamatan di

Kabupaten Ponorogo. Jika pertumbuhan per-Kecamatan di Kabupaten

Ponorogo sama dengan pertumbuhan Kabupaten Ponorogo maka

peranannya terhadap Kabupaten tetap. 2) Proportional Shift (P) adalah

pertumbuhan nilai tambah bruto suatu sektor i pada per-Kecamatan di

Kabupaten Ponorogo dibandingkan total sektor di tingkat Kabupaten

Ponorogo. 3) Differential Shift (D) adalah perbedaan antara

pertumbuhan ekonomi per-Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dan nilai

tambah bruto sektor yang sama di tingkat Kabupaten Ponorogo.
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Secara matematis, Provincial Share (PS), Proportional Shift (P),

dan Differential Shift (D) dapat diformulasikan sebagai berikut

(Tarigan, 2007) dan (Sjafrizal, 2008).

Provincial Share (PS)

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

Proportional Shift (P)

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

Differential Shift (D)

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

Total Pertumbuhan

Δ Er,i,t = Psi,t + Pr,i,t + Dr,i,t

Di mana :

Er,i,t     = PDRB per-Kecamatan di Kabupaten Ponorogo sektor i tahun

2014

Er,i,t-n = PDRB per-Kecamatan di Kabupaten Ponorogo sektor i tahun

2011

EN,t    = Jumlah total PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2014

EN,t-n = Jumlah total PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2011

EN,i,t  = PDRB sektor i Kabupaten Ponorogo tahun 2014

EN,i,t-n = PDRB sektor i Kabupaten Ponorogo tahun 2011

Pertumbuhan nilai tambah bruto sektor tertentu (i) dalam PDRB

per-Kecamatan di Kabupaten Ponorogo merupakan penjumlahan

Provincial Share (PS), Proportioanal Shift (P), dan Differential Shift

(D) sebagai berikut :

Kedua komponen shift, yaitu Propottional 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

(Kabupaten), sedangkan Differential Shift (D) adalah akibat dari
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pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang bersangkutan

(Glasson, 1977).

Sektor-sektor per-Kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang

memiliki Differential Shift (D) positif memiliki keunggulan komparatif

terhadap sektor yang sama pada Kecamatan lain dalam Kabupaten

Ponorogo. Selain itu, sektor-sektor yang memiliki nialai D positif

berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di salah satu Kecamatan di

Kabupaten Ponorogo, memiliki daya saing yang tinggi dan mempunyai

pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya.

Apabila nilai D negatif, maka tingkat pertumbuhan sektor tersebut

relatif lamban.

Sedangkan Untuk Proportional Shift (P), Apabila P bernilai

positif artinya per-Kecamatan di Kabupaten Ponorogo memiliki

spesialisasi pada sektor-sektor yang pada tingkat Kabupaten Ponorogo

tumbuh relatif cepat dan apabila P bernilai negatif, berarti salah satu

Kecamatan di Kabupaten Ponorogo tersebut memiliki spesialisasi pada

sektor-sektor di tingkat Kabupaten Ponorogo pertumbuhannya lebih

lambat atau sedang menurun.

3. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geofrafis (SIG ) digunakan untuk pemetaan

sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Ponorogo. Hasil

pengolahan berupa peta merupakan data kualitatif ataupun yang

disajikan dalam bentuk titik dan garis yang ditujukan untuk

memperlihatkan tampilan 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).

Hasil pemetaan akan menggambarkan bagaimana persebaran

sektor unggulan setiap sektor ekonomi unggulan yang ada di Kabupaten
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Ponorogo di masing – masing Kecamatan pada kurun waktu 2011

sampai dengan 2014. Pemetaan menggunakan Sistem Informasi

Geografis (SIG) akan mempermudah mengetahui faktor – faktor apa

saja yang mempengaruhi kondisi persebaran sektor ekonomi unggulan

di masing – masing Kecamatan Kabupaten Ponorogo pada kurun waktu

yang telah ditetapkan. Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam hal ini

digunakan sebagai alat analisis keruangan yang menjadi kunci dari

penelitian tersebut.

1.8 Batasan Operasional

1) Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI).

2) Ruang adalah biosphere yang terdiri atas sebagian dari geosphere

(permukaan kulit bumi hingga kedalaman kira-kira 3 m dalam tanah

dan 200 m di bawah muka laut) dan sebagian dari atmosphere (hingga

kira-kira 30 m di atas permukaan tanah) (Rustiadi, 2011).

3) Sektor Unggulan (leading sector) adalah sektor yang memiliki peranan

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

wilayah (Tambunan, 2001).

4) 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).

5) Sektor Ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat pada PDRB,

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

6) Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang

mencangkup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-

sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap

mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penganganan ketimpangan

pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006).


