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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di 

dunia, memiliki kondisi geografi wilayah yang bermacam-macam yang kemudian 

menyebabkan struktur ekonomi tiap wilayah sangat beragam. Kondisi demikian 

memungkinkan terjadinya tidak meratanya pembangunan antardaerah ataupun 

antarsektor di suatu daerah. Maka dari itu, pemerataan pembangunan senantiasa 

menjadi permasalahan nasional dan merupakan salah satu pokok pembahasan 

utama pembangunan. 

Pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

suatu negara/wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi 

pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses dimana terdapat saling 

keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisa dengan 

seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul akan mewujudkan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap 

pembangunan berikutnya. Lebih lanjut, pembangunan juga pada dasarnya dapat 

dianggap sebagai proses perubahan yang disusun secara “sengaja” dan terencana 

untuk mencapai situasi yang salah satu sendinya terdapat proses perencanaan 

(Rustiadi, et al. 2011).  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan. Maka, pembangunan selalu memprioritaskan usaha-usaha yang 

mendukung guna membangun serta memperkuat sektor-sektor ekonomi di setiap 

wilayahnya. Menurut Sjafrizal (2014), analisis tentang struktur ekonomi daerah 

diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar 

menentukan arah umum pembangunan daerah. Lebih lanjut, analisis tentang 

struktur ekonomi daerah juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan 

pembangunan dengan melihat pada kemajuan perubahan struktur  ekonomi daerah 

yang bersangkutan. Oleh karenanya, kemampuan untuk memacu pertumbuhan 
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suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau dayasaing sektor-

sektor ekonomi di wilayahnya. 

Dengan adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, merupakan 

tantangan berat sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan 

pembangunan, maka setiap wilayah diberikan kebebasan untuk menentukan arah 

pembangunan ekonominya masing-masing (Sjafrizal, 2014). Tuntutan otonomi 

daerah muncul karena proses pembangunan yang terjadi di Indonesia sebelumnya 

telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antara wilayah di Pulau 

Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. 

Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya ketidakmerataan dalam alokasi 

investasi antarwilayah yang berpengaruh dalam memicu dan memacu 

ketidakseimbangan dalam pertumbuhan antarwilayah (Waluyo, 2007 dalam 

Badrudin, 2012).  

Pemerintah daerah dianggap lebih tahu mengenai potensi ekonomi di 

wilayahnya masing-masing dibandingkan dengan pemerintah pusat sehingga dapat 

dengan leluasa mengalokasikan dananya pada kegiatan ekonomi di wilayah 

tersebut. Maka, adanya pelaksanaan otonomi daerah telah diberikan wewenang 

yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan 

pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh 

masing-masing daerah. Otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang 

memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada Daerah Otonom 

(Kabupaten/Kota) untuk mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan aspirasi 

daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat di daerahnya 

(Adisasmita, 2011).  

Salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah adalah untuk menjadikan 

pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat 

dilakukan dengan lebih efisien cepat dan efektif (Kuncoro, 2014). Menurut 
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Muta’ali (2011), dengan adanya otonomi daerah tersebut perencanan regional di 

Indonesia semakin menunjukkan aura respectability (pancaran kehormatan), 

seiring semakin kompleksnya tantangan, masalah pembangunan dan adanya 

keyakinan bahwa pendekatan kewilayahan merupakan jawaban yang paling tepat 

untuk mengatasi ketimpangan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan, khususnya 

ketimpangan antar wilayah. Lebih lanjut, dengan demikian pembangunan regional 

diharapkan dapat muncul sebagai salah satu alternatif paradigma pembangunan 

yang berfungsi sebagai balance terhadap penerapan pola kebijaksanaan 

pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh para pemegang kebijakan ekonomi orde 

baru. Pada dasawarsa ini pula kebijakan regional menunjukkan perannya, hal ini 

didukung oleh semakin maraknya kebijakan yang berorientasi pada wilayah 

semacam otonomi wilayah, pemberdayaan, desentralisasi, regionalisasi, 

penyusunan tata ruang wilayah, pembangunan kawasan terpadu dan lain-lain.  

Pembangunan di Indonesia menciptakan pertumbuhan ekonomi di masing-

masing daerah, salah satunya adalah Jawa Tengah yakni wilayah Eks-Karasidenan 

Surakarta (Subosukawonosraten), merupakan wilayah yang terdiri dari Kota 

Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, 

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Namun di dalam 

penelitian ini Kota Surakarta tidak menjadi bagian dari objek penelitian 

dikarenakan Kota Surakarta  memiliki perbedaan karakteristik dengan Kabupaten-

kabupaten lain yang ada di sekitarnya, diantaranya perbedaan dari aspek luas 

wilayah, dari aspek kependudukan, dari aspek mata pencaharian penduduk, dari 

aspek struktur pemerintahan, dari aspek sosial budaya, dan dari aspek 

perekonomian. 

Eks-Karesidenan Surakarta merupakan wilayah yang strategis karena 

berada diantara jalur ekonomi tiga kota besar yaitu Yogyakarta, Semarang dan 

Surabaya. Berdasarkan  Peraturan Daerah (PERDA) Propinsi Jawa Tengah No. 6 

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah Tahun 

2009-2029, Eks-Karesidenan Surakarta merupakan merupakan wilayah dengan 

fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan lokal, provinsi, nasional dan 
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internasional. Maka, pertumbuhan ekonomi Eks-Karesidenan Surakarta yang juga 

berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.  

Perekonomian Eks-Karesidenan Surakarta semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Salah satu peningkatan tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Eks-Karesidenan Surakarta yang mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Tabel 1.1. menunjukkan peningkatan PDRB pada masing-masing 

Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta atas dasar harga konstan pada tahun 2010 

sampai tahun 2014. 

Tabel 1.1.  

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Pada Masing-masing 

Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) 

Wilayah 

Kabupaten Eks-

Karesidenan 
Surakarta 

Penduduk 

2014 

PDRB  

2010 2011 2012 2013 2014 

Boyolali 
957.857 

(16,9) 

13.721.701,50 

(16,8) 

14.592.026,30 

(16,9) 

15.369.974,40 

(16,8) 

16.265.748,70 

(16,8) 

17.085.661,60 

(16,7) 

Sukoharjo 
856.937 

(15,2) 

16.357.221,65 

(20,0) 

17.319.638,62 

(20,0) 

18.342.247,26 

(20,0) 

19.403.138,94 

(20,0) 

20.423.511,80 

(20,0) 

Karanganyar 
848.255 

(15,0) 
5.452.435,49 
(6,7) 

5.752.064,99 
(6,7) 

6.086.877,13 
(6,7) 

6.414.504,10 
(6,6) 

6.761.562,81 
(6,6) 

Wonogiri 
945.817 

(16,8) 

13.310.571,10 

(16,3) 

13.786.711,34 

(16,0) 

14.605.088,22 

(16,0) 

15.305.297,58 

(15,8) 

16.109.707,79 

(15,8) 

Sragen 
875.600 

(15,5) 
15.832.557,70 
(19,4) 

16.870.231,30 
(19,5) 

17.902.104,90 
(19,6) 

19.102.981,60 
(19,7) 

20.170.942,50 
(19,8) 

Klaten 
1.154.040 

(20,5) 
17.002.049,66 
(20,8) 

18.071.350,51 
(20,9) 

19.102.402,71 
(20,9) 

20.299.990,92 
(21) 

21.391.717,78 
(21) 

Total 
5.638.506 

(100) 

81.676.537,10 

(100,0) 

86.392.023,06 

(100,0) 

91.408.694,62 

(100,0) 

96.791.661,84 

(100,0) 

101.943.104,28 

(100,0) 

Sumber : BPS tiap Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta (Data Diolah) 

Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, terdapat perbedaan yang 

cukup besar pada masing-masing wilayah. Kabupaten Klaten memiliki kontribusi 

terbesar terhadap PDRB Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta yaitu sebesar 

17.002.049,66 atau 20,8 persen pada tahun 2010 dan mengalami peningkatan 

menjadi 21.391.717,78 atau sebesar 21 persen pada tahun 2014. Sedangkan 

kabupaten dengan kontribusi yang cukup rendah yakni Kabupaten Karanganyar 

yaitu sebesar  5.452.435,49 atau 6,7 persen pada tahun 2010 dan 6.761.562,81 atau 

sebesar 6,6 persen pada tahun 2014. Dengan melihat adanya perbedaan PDRB pada 

masing-masing kabupaten Ek-Karesidenan Surakarta maka perlu adanya 
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perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengacu pemerataan 

pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemanfaatan potensi yang 

dimiliki daerah secara optimal. Perencanaan dapat diarahkan kepada 

pengembangan sektor-sektor yang merupakan faktor utama dalam perekonomian 

daerah. Maka dari itu, perlunya mengetahui spesifikasi tiap sektor-sektor yang ada 

di suatu wilayah.   

Spesifikasi sektor-sektor unggulan diharapkan dapat membantu pemerintah 

dalam menentukan kebijakan dan menentukan prioritas untuk memajukan 

perekonomian Eks-Karesidenan Surakarta guna mengurangi disparitas 

pembangunan antar wilayah. Sifat sektor unggulan yang tumbuh dominan, 

kompetitif dan surplus dapat dijadikan fokus untuk meningkatkan potensi sektor 

unggulan Eks-Karesidenan Surakarta. Pengembangan sektor dan subsektor 

unggulan dapat meningkatkan sumbangan subsektor tersebut terhadap PDRB Eks-

Karesidenan Surakarta. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu 

perhitungandan analisis sektor unggulan dalam perekonomian Eks-Karesidenan 

Surakarta tahun 2010-2014. 

Dari uraian diatas maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui 

potensi serta identifikasi sektor-sektor unggulan kabupaten Eks-Karesidenan 

Surakarta sebagai pedoman dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu peneliti 

mengambil judul penelitian “ANALISIS EKONOMI WILAYAH 

KABUPATEN DI EKS-KARESIDENAN SURAKARTA (BOYOLALI, 

SUKOHARJO, KARANGANYAR, WONOGIRI, SRAGEN DAN KLATEN) 

TAHUN 2010-2014”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah yang 

yang coba diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kontribusi masing-masing sektor perekonomian pada 

Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten 

(Eks-Karesidenan Surakarta) Tahun 2010-2014? 
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2. Sektor apa saja yang termasuk sektor unggulan pada masing-masing 

kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten 

(Eks-Karesidenan Surakarta) Tahun 2010-2014?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis kontribusi sektor perekonomian pada masing-masing 

kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2010-2014. 

2. Menganalisis sektor unggulan pada masing-masing kabupaten Eks-

Karesidenan SurakartaTahun 2010-2014. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk perencanaan 

pembangunan ekonomi wilayah Eks-Karesidenan Surakarta. 

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

perencanaan ekonomi daerah. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah daerah di Eks-

Karesidenan Surakarta yaitu Kabupaten-kabupaten. Periode waktu yang digunakan 

pada penelitian ini meliputi tahun 2010-2014 dengan menggunakan data series 

(time series). Sedangkan jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

data sekunder, yakni data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua (data 

eksternal) dan data yang digunakan merupakan data tahunan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah expost facto, 

dimana menggunakan data masa lampau yang sudah ada tanpa memberi perlakuan 

maupun treatment khusus pada variabel yang diteliti. Di dalam bukunya Sugiyono 

(2005), mengemukakan expost facto adalah “Suatu penelitian yang dilakukan untuk 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut kebelakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut”. 
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Penelitian ini hanya mengungkapkan gejala-gejala seperti apa adanya tanpa 

intervensi langsung dari peneliti, sehingga dalam penelitian ini tidak perlu 

memberikan treatment atau perlakuan apapun terhadap variabel dalam penelitian. 

Penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten yang ada di  Eks-Karesidenan 

Surakarta yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, 

Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten 

Sragen dan Kabupaten Klaten. 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data PDRB pada masing-

masing kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta atas dasar harga konstan. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan alat analisis Shift Share dan metode Location 

Quotient (LQ), sehingga dapat diketahui pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan 

sektor-sektor unggulan disuatu wilayah dibandingkan dengan sektor ekonomi 

lainya maupun wilayah atasnya. 

1.6. Tinjauan Pustaka  

1.6.1. Wilayah dan Pengembangan Wilayah 

Wilayah dan pengembangan wilayah merupakan dua kata yang tak dapat 

dipisahkan karena keduanya memiliki koherensi yang saling berkaitan satu sama 

lain. Pengembangan wilayah merupakan suatu usaha-usaha tertentu untuk 

mengubah kondisi yang ada menjadi suatu kondisi lebih baik. Untuk mencapai 

tujuan pengembangan wilayah tersebut tentu sebuah keharusan untuk sebelumnya 

memahami secara benar mengani hakekat wilayah itu sendiri (Muta’ali, 2011). 

Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar juga harus menjadi 

prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan. Dalam pemetaan 

pengembangan wilayah, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai 

unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia 

dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat 

dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme (Direktorat 

Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, 2003). 

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan 

Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002), Prinsip-prinsip 

dasar dalam pengembangan wilayah adalah: 
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1. Sebagai Growth center dimana pengembangan wilayah tidak hanya bersifat 

internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (spred 

effect) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, 

bahkan secara nasional 

2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar 

daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan 

wilayah 

3. Pola pengembangan wilayah bersifat Integral yang merupakan integrasi dari 

daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan. 

Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang 

(unbalanced growth) yang dikembangkan oleh Hirscham dan Myrdal. 

Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian 

tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada 

dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui 

pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar 

yang terjadi pada suatu wilayah. 

1.6.2. Ilmu Geografi 

Geografi secara harfiah berarti deskripsi tentang bumi. Jadi geografi 

merupakan ilmu yang menggambarkan tentang keadaan bumi. Perumusan yang 

sederhana ini telah mengalami perubahan, karena kemajuan zaman, kemajuan 

pandangan, dan kegunaan ilmu itu sendiri, serta bidang kajian geografi semakin 

bertambah luas yang mencakup aspek fisik, aspek manusia serta keterikatan antar 

manusia dengan lingkungannya (Marhadi, 2014). 

Terdapat tiga macam dalam pendekatan geografi yaitu (Marhadi, 2014):  

a. Pendekatan Keruangan (Spatial Approach) 

Pendekatan ini merupakan kerangka analisis yang menekankan eksistensi 

(keberadaan) ruang sebagai penekanannya. Analisis keruangan mempelajari 

perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting atau serangkaian sifat-sifat 

penting (Hagett, 1975). 

b. Pendekatan Ekologi (Ecology Approach) 
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Pendekatan ini lebih menekankan keterkaitan antara fenomena geosfer 

tertentu dengan variabel lingkungan yang ada bukan eksistensi keruangan. 

Pengertian analisis ekologi hendaknya tidak diartikan secara sempit, sebagai 

suatu bentuk hubungan antara makhluk hidup dengan Natural Environment 

saja, tetapi harus pula dikaitkan dengan (1) Phenomenal environment yang 

didalamnya terliput Natural phenomena beserta phycical relics of human 

actions (2) Behavioural environment yang meliputi perkembangan ide-ide 

dan nilai geografis serta kesadaran lingkungan. 

c. Pendekatan Kompleks Wilayah (Region Complex Approach) 

Kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi disebut analisis 

kompleks wilayah. Pada analisis ini wilayah-wilayah akan dihampiri 

dengan pengertian areal differentiation, yaitu suatu anggapan bahwa 

interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya suatu 

wilayah berbeda dengan wilayah yang lain, oleh karena itu terdapat 

permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. Pada analisis ini 

diperhatikan pula mengenai penyebaran fenomena tertentu (analisis 

keruangan) dan interaksi antar variabel manusia dengan lingkungannya 

untuk kemudian dipelajari kaitannya (analisis ekologi). Dalam 

hubungannya dengan analisis kompleks wilayah ini ramalan wilayah 

(Regional forescasting) dan perencanaan wilayah (regional planning) 

merupakan aspek-aspek dalam analisis tersebut. 

Pada Geografi terdapat 10 konsep dasar (esensial) yang mencakup 

(Hermawan, 2009):  

a. Konsep Lokasi; yaitu letak di permukaan bumi, misalnya Gunung Bromo 

ada/terletak di Jawa Timur. 

b. Konsep Jarak; yaitu jarak dari satu tempat ke tempat lain. Jarak dibagi 

menjadi jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut merupakan jarak yang 

ditarik garis lurus antara dua titik. Dengan demikian jarak absolut adalah 

jarak yang sesungguhnya. Jarak relatif adalah jarak atas pertimbangan 

tertentu misalnya rute, waktu, biaya, kenyamanan dan sebagainya. Misalnya 

jarak Jakarta ke Bandung 180 km atau Jakarta – Bandung dapat ditempuh 
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dalam waktu 3 jam melewati Puncak. Kedua hal ini merupakan contoh jarak 

relatif berdasarkan pertimbangan rute dan waktu. 

c. Konsep Keterjangkauan; yaitu mudah dijangkau atau tidaknya suatu tempat, 

misalnya dari Jakarta ke Kota Cirebon lebih mudah dijangkau dibandingkan 

dengan dari Jakarta ke Pulau Kelapa (di kepulauan Seribu) karena 

kendaraan Jakarta – Cirebon lebih mudah didapat dibandingkan dengan 

Jakarta – Pulau Kelapa. 

d. Konsep Pola; yaitu persebaran fenomena antara lain misalnya pola 

pemukiman yang menyebar, yang berbentuk garis dan sebagainya. 

e. Konsep Morfologi; yaitu bentuk lahan, misalnya dalam kaitannya dengan 

erosi dan sedimentasi. 

f. Konsep Aglomerasi; yaitu pola-pola pengelompokan/konsentrasi. Misalnya 

sekelompok penduduk asal daerah sama, masyarakat di kota cenderung 

mengelompok seperti permukiman elit, pengelompokan pedagang dan 

sebagainya. Di desa masyarakat rumahnya menggerombol/mengelompok di 

tanah datar yang subur. 

g. Konsep Nilai Kegunaan; yaitu nilai suatu tempat mempunyai kegunaan 

yang berbeda-beda dilihat dari fungsinya. Misalnya daerah wisata 

mempunyai kegunaan dan nilai yang berlainan bagi setiap orang. Tempat 

wisata tersebut belum tentu bernilai untuk pertanian atau fungsi lainnya. 

h. Konsep Interaksi dan Interdependensi; yaitu keterkaitan dan ketergantungan 

satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya antara kota dan desa 

sekitarnya terjadi saling membutuhkan. 

i. Konsep Deferensiasi Areal; yaitu fenomena yang berbeda antara satu tempat 

dengan tempat lainnya atau kekhasan suatu tempat. 

j. Konsep Keterkaitan Keruangan (Asosiasi); yaitu menunjukkan derajat 

keterkaitan antar wilayah, baik mengenai alam atau sosialnya. 

1.6.3. Konsep Wilayah  

Wilayah diartikan sebagai seuatu permukaan yang luas, yang dihuni 

manusia yang melakukan interaksi kegiatan dengan sumberdaya alam, sumberdaya 

modal, sumberdaya teknologi, sumber kelembagaan, dan sumber pembangunan 
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lainnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat 

(Adisasmita, 2011).  Menurut Sjafrizal (2012) wilayah diartikan sebagai satu 

kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsur tertentu tergantung dari 

tujuan analisis. Lebih lanjut, Unsur tertentu tersebut dapat menyangkut dengan 

kondisi sosial ekonomi maupun keterkaitan antar wilayah. Bahkan, 

pengelompokkan dapat pula dilakukan tidak berdasarkan pertimbangan ekonomi, 

tetapi juga pertimbangan kemampuan administrasi pemerintahan.  

Dapat pula terjadi, pengelompokkan wilayah dilakukan untuk tujuan 

perencanaan dengan pertimbangan ketiga unsur tersebut secara sekaligus. 

Mengingat pentingnya peranan fungsi wilayah sebagai wadah pembangunan, maka 

seharunya dilakukan penataan dan pengaturan, pemanfaatan dan pengelolaan ruang 

wilayah secara efektif dan efisien. 

Menurut Muta’ali (2011), wilayah sebagai alat deskriptif, mendefinisikan 

wilayah menurut kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Hal ini didasari 

pada identifikasi terhadap konsep-konsep tentang wilayah, yaitu (Muta’ali, 2011):  

a. Wilayah formal adalah wilayah geografis yang seragam atau homogen 

menurut kriteria tertentu. Pada mulanya kriteria yang dipergunakan untuk 

mendefinisikan wilayah formal adalah terutama bersifat fisik (seperti 

topografi, iklim, atau vegetasi), dikaitkan dengan konsep determinisme 

geografis. Belakangan ini terjadi peralihan kepada penggunaan kriteria 

ekonomi (seperti tipe industri atau tipe pertanian) dan malahan juga kriteria 

sosial dan politik (seperti ikatan-ikatan partai politik). 

b. Wilayah fungsional adalah wilayah geografis tertentu yang memperlihatkan 

suatu koherensi fungsional tertentu, suatu interdependensi dari bagian-

bagian apabila didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu. Wilayah ini 

kadang-kadang dinamakan wilayah nodal atau ”polrized region” dan terdiri 

dari satuan-satuan yang heterogen, seperti kota dan desa, yang secara 

fungsional saling berkaitan. Hubungan-hubungan fungsional biasanya 

terlihat dalam bentuk arus dengan menggunakan kriteria sosio-ekonomi 

seperti perjalanan ke tempat kerja atau ke tempat belanja yang 
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menghubungkan pusat-pusat lapangan kerja dan perbelanjaan dengan pusat-

pusat subsider. 

c. Wilayah formal atau fungsional, ataupun kombinasi dari keduanya, dapat 

memberikan suatu kerangka yang bermanfaat bagi klasifikasi Region tipe 

ketiga yaitu wilayah perencanaan atau oleh Boudeville didefinisikan dengan 

”planning region” atau “programming Region” sebagai wilayah yang 

memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. 

Keeble memandang wilayah perencanaan sebagai suatu wilayah yang cukup 

besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan persebaran 

penduduk dan kesempatan kerja yang penting didalam lingkungan 

perbatasannya, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-

persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kebulatan. 

Sjafrizal berpendapat bahwa berdasarkan beberapa unsur utama yang perlu 

dipertimbangkan dalam pengelompokkan wilayah tersebut, maka secara umum 

terdapat empat bentuk wilayah yang banyak digunakan dalam analisis wilayah dan 

perkotaan, yaitu (Sjafrizal, 2012): 

a. Homogeneous Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk dengan 

memerhatikan kesamaan karakteristik sosial-ekonomi dalam wilayah yang 

bersangkutan. Termasuk ke dalam wilayah seperti ini antara lain adalah 

Provinsi, kota, kabupaten, dan desa. Sedangkan pada tingkat internasional, 

termasuk ke dalam wilayah ini adalah kesatuan beberapa negara seperti 

ASEAN (Association Of Southeast Asian National), European Union dan 

lain-lainnya. 

b. Nodal Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan 

keterkaitan sosial-ekonomi yang erat antar daerah. Keterkaitan ini menjadi 

penting karena dapat mendorong terbentuknya kesatuan yang erat antara 

beberapa daerah atau negara terkait. Termasuk ke dalam wilayah seperti ini 

antara lain adalah Jabodetabek (kesatuan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, 

Tanggerang, dan Bekasi), Sijori (Singapura, Johor, Riau) dan segitiga 

pertumbuhan (Growth Triangle) baik IMS-GT (Indonesia-Malaysia-
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Singapore Growth Triangle) dan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle). 

c. Planning Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk untuk tujuan 

penyusunan perencanaan pembangunan wilayah. Termasuk ke dalam 

wilayah ini antara lain adalah Wilayah Pembangunan (Development 

Region) dalam formulasi perencanaan pembangunan baik pada tingkat 

nasional maupun provinsi atau kabupaten dan kota sebagaimana umumnya 

terlihat pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) atau 

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rencana 

Pembangunan  Jangka Menengah (RPJM). 

d. Administrative Region, yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan 

pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan. 

Termasuk ke dalam wilayah ini adalah provinsi, kabupaten, kota, 

kecamatan, dan desa. Tidak dapat disangkal bahwa adakalanya 

pengelompokkan wilayah administrasi ini sama dengan wilayah 

homogeneous, khususnya dalam penentuan wilayah provinsi atau kota. 

1.6.4. Konsep Perencanaan Pembangunan Wilayah 

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan 

sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan 

pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara 

tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. 

Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses 

pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan  masyarakat yang maju, 

makmur, dan sejahtera (Sjafrizal, 2014). 

Kuncoro membagi pokok perencanaan pembangunan daerah menjadi tiga 

unsur dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan 

hubungan pusat dan daerah yaitu (Kuncoro, 2012):  

a. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan 

pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di 
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mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara 

mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interkasi tersebut. 

b. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk 

daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara 

nasional. 

c. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah misalnya, 

administrasi dengan tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian 

kebijakan sangat berbeda pada kedua tingkat tersebut. Oleh karena itu, 

perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang 

seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan 

sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, 

dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada 

tingkat daerah karena kedekatan para perencanaannya dengan obyek 

perencanaan. 

Menurut Kuncoro (2014), ada dua kondisi yang mempengaruhi proses 

perencanaan pembangunan daerah, yaitu :  

a. Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri 

yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan 

perekonomiannya 

b. Kenyataan bahwa perekonomian daerah  dalam suatu negara dipengaruhi 

oleh setiap sektor secara berbeda-beda misalkan beberapa daerah 

mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain 

mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif 

masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004, dalam rangka 

mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya 

perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan 

fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut (Sjafrizal, 

2014): 

a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan  
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b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi antar daerah, waktu 

dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah. 

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksaan, dan pengawasan. 

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan 

adil.  

Muta’ali (2011) membagi tujuan perencanaan wilayah menjadi 2 (dua) 

bidang utama yaitu sosial dan ekonomi. 

a. Ditinjau dari segi sosial, suatu perencanaan dikatakan sehat, bila dapat 

menciptakan suatu lingkungan fisik yang sehat, mempunyai akses yang 

aman dan nyaman dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga 

memungkinkan terjadinya hubungan sosial, serta mempunyai daya tarik 

secara fisik. 

b. Ditinjau dari segi ekonomi, suatu perencanaan yang baik dapat dilihat dari 

adanya hubungan ruang antar komunitas dan hubungan antar komponen 

kota/wilayah secara layak, pengaturan jaringan komunikasi secara efisien, 

yang mana kesemuanya itu mempermudah pelaksanaan aktifitas penduduk 

perkotaan maupun desa. 

1.6.5. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian penting dalam 

analisis ekonomi wilayah dan perkotaan. Pertumbuhan ekonomi wilayah 

merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi wilayah dan 

mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis 

pertumbuhan ekonomi wilayah adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah 

dapat tumbuh cepat dan adapula yang tumbuh lambat (Sjafrizal, 2012). Di samping 

itu, analisis pertumbuhan ekonomi wilayah ini juga dapat menjelaskan hubungan 

antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antardaerah dan mengapa hal 

tersebut terjadi.  

Sangat disadari bahwa proses pertumbuhan bukan hanya ditentukan oleh 

aspek ekonomi saja, namun demikian sedemikian jauh pertumbuhan ekonomi 
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merupakan unsur penting dalam proses pembangunan nasional dan wilayah di 

Indonesia. Wilayah yang dimaksudkan disini dapat berbentuk provinsi, kabupaten 

ataupun kota.  

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan 

target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di 

samping pembangunan fisik dan sosial. Sedangkan, target pertumbuhan ekonomi 

tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki 

oleh masing-masing wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah sangat bervariasi 

antara satu dengan lainnya. Melalui pertumbuhan ekonomi wilayah yang cukup 

tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat pula 

ditingkatkan. 

Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah semakin meningkat 

dalam era otonomi daerah. Hal ini dikarenakan dalam era otonomi tersebut masing-

masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya 

guna mendorong perbaikan kemakmuran masyarakat setempat. Maka dari itu, 

pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah akan 

sangat penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan 

upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya 

masing-masing. 

Menurut Sjafrizal (2012), kemampuan suatu wilayah untuk tumbuh secara 

cepat sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lainnya juga 

saling berkaitan. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut 

perlu diketahui secara rinci berikut sifat-sifatnya. Di samping itu, perlu diteliti 

seberapa besar pengaruh dan kontribusi dari masing-masing faktor tersebut dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu secara keseluruhan.  
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah, menurut Sukirno (1994) dalam Prishardoyo (2008), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah: 

a. Tanah dan kekayaan alam lain 

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun 

perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari 

proses pertumbuhan ekonomi. 

b. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja 

Penduduk yang bertambah akan mendorong maupun menghambat 

pertumbuhan ekonomi. Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada 

pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak 

sebanding dengan faktor-faktor produksi yang tersedia. 

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi 

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi 

pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang sangat bertambah 

jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang 

peranan yang penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. 

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat 

Sikap masyarakat akan menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi 

dapat dicapai. 

e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan 

Adam Smith telah menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya 

pasar, dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi makro 

yang memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian suatu wilayah. Produk 

Domestik regional Bruto (PDRB) di Indonesia meliputi 9 (sembilan) sektor, yaitu: 

1. Sektor Pertanian 

2. Sektor pertambangan dan penggalian 

3. Sektor Industri Pengolahan 

4. Sektor Listrik dan Air Minum 

5. Sektor Bangunan dan Kuntruksi 
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6. Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran 

7. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 

8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta 

9. Sektor Jasa-jasa 

1.6.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Salah satu indikator makro ekonomi yang penting untuk mengetahui kondisi 

ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (2015) PDRB merupakan 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah 

tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi. 

Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar 

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

dihitung dengan menggunakan harga tetap pada suatu tahun tertentu sebagai 

dasar/referensi. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung dengan 

menggunakan harga tahun berjalan. PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai 

tambah barang dan jasa. 

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam perhitungan PDRB, yaitu: 

a. Pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit produksi/sektor dalam suatu wilayah pada suatu 

periode tertentu (biasanya satu tahun). 

b. Pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah semua komponen permintaan akhir 

di suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu. Komponen permintaan akhir 

meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi 

lembaga swasta nirbala, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan 

modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, dan ekspor neto. 

c. Pendekatan pendapatan, yaitu jumlah semua balas jasa yang diterima oleh 

faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di suatu 

wilayah dalam jangka waktu tertentu. Komponen balas jasa faktor produksi 

yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan 
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keuntungan. Semua komponen tersebut sebelum dipotong pajak 

penghasilan dan pajak langsung lainnya. 

Namun pada pendekatan pendapatan ada satu komponen balas jasa yang 

bertentangan dengan kaidah islam, yaitu adanya balas jasa dari modal yang 

dipinjamkan berupa bunga. Jika landasannya investasi hendaknya balas jasa berupa 

bagi hasil bukan bunga karena dalam investasi belum diketahui keuntungan 

maupun kerugian di masa mendatang. 

1.6.7. Teori Basis Ekspor (Export Base) 

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan 

permintaan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 2002). Teori basis ini 

digolongkan ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. 

Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktivitas berorientasi 

ekspor keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Sektor basis 

memiliki peran penggerak utama (Primer Mover) dalam pertumbuhan wilayah. 

Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis menimbulkan efek ganda dalam 

perekonomian regional. 

Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang menyiadakan barang dan 

jasa untuk masyarakat di dalam wilayah perekonomian bersangkutan. Luas lingkup 

produksi dan pemasaran bersifat lokal. Inti dari teori ini adalah bahwa arah dan 

pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. 

Strategi pembangunan daerah yang muncul berdasarkan teori ini adalah 

penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada dunia usaha yang mempunyai 

pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup 

pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi 

ekspor yang ada dan akan didirika di daerah tersebut. 

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah digunakan analisis 

Location Quotient (LQ). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

spesialisasi sektor basis atau unggulan dengan cara membandingkan peranannya 

dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis 

dalam perekonomian regional (Sjafrizal, 2012). 
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LQ menggunakan rasio total nilai PDRB disuatu daerah (Kabupaten/Kota) 

dibandingkan dengan rasio PDRB pada sektor yang sama di wilayah referensi 

(provinsi/nasional). 

Teori basis ekspor pertama kali dikembangkan oleh Douglass C North pada 

tahun 1955 yang didasarkan pada hasil studinya di beberapa negara bagian (state) 

di Amerika Serikat. Menurut teori basis ekspor, pertumbuhan wilayah dalam jangka 

panjang akan ditentukan oleh industri ekspornya. Kekuatan utama dalam 

pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh suatu wilayah dan diekspor ke wilayah lain (Adisasmita, 2011).  

Pertumbuhan ekonomi wilayah pada dasarnya ditentukan oleh besarnya 

Keuntungan Kompetitif (competitive Advantage) yang dimiliki oleh wilayah 

bersangkutan. Bila suatu wilayah tertentu dapat mendorong pertumbuhan sektor-

sektor yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai basis untuk kegiatan 

ekspor, maka pertumbuhan ekonomi wilyah bersangkutan akan meningkat cepat. 

Hal ini dapat terjadi karena peningkatan ekpor tersebut akan memberikan dampak 

berganda (multiplier effect) yang cukup besar bagi perekonomian daerah 

bersangkutan (Sjafrizal, 2012). 

Kemampuan memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat 

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

Nilai strategisnya setiap sektor di dalam memacu menjadi pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda-beda.  

Sektor ekonomi suatu wilayah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu 

sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi dalam proses 

pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan terjadinya mekanisme ekspor dan 

impor antar wilayah. Artinya industri basis ini akan menghasilkan barang dan jasa, 

baik untuk pasar domestik daerah maupun pasar luar wilayah/daerah. Sedangkan 

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

daerahnya sendiri, dan kapasitas ekspor daerah belum berkembang. 

Menurut Rustiadi, et al. (2011) ada dua kerangka konseptual pembangunan 

wilayah yang dipergunakan secara luas, di samping beberapa yang lainnya yang 

sedikit banyak merupakan variasi kedua tersebut. Pertama, konsep basis ekonomi, 
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teori ini beranggapan bahwa permintaan terhadap input hanya dapat meningkatkan 

melalui perluasan permintaan terhadap output yang diproduksi oleh sektor basis 

(ekspor) dan sektor non-basis (lokal). Permintaan terhadap produksi sektor lokal 

hanya dapat meningkat bila pendapatan lokal meningkat. Tetapi peningkatan 

pendapatan ini hanya terjadi bila sektor basis (ekspor) meningkat. Oleh karena itu, 

menurut teori basis ekonomi, ekspor daerah merupakan faktor penentu dalam 

pembangunan ekonomi.  

1.6.8. Koefisien Lokasi (Location Quotient) 

Untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan indikasi 

sektor basis dan non-basis dapat digunakan metode Location Quotient (LQ), yang 

merupakan perbandingan relatif antara kemampuan sektor yang sama pada wilayah 

yang lebih luas. Asumsi dalam LQ adalah terdapat sedikit variasi dalam pola 

pengeluaran secara geografi dan produktivitas tenaga kerja seragam serta masing-

masing industri menghasilkan produk atau jasa yang seragam. Berbagai dasar 

ukuran dalam pemakaian LQ harus disesuaikan dengan kepentingan penelitian dan 

sumber data yang tersedia. LQ juga menunjukkan efisiensi relatif wilayah, serta 

terfokus pada substitusi impor yang potensial atau produk dengan potensi ekspansi 

ekspor. Hal ini akan memberikan suatu gambaran tentang industri mana yang 

terkonsentrasi dan industri mana yang tersebar (Shukla, 2000 dalam Rustiadi, et al. 

2011). 

Menurut Rustiadi, et al (2011) Arus pendapatan yang dihasilkan dari 

aktivitas ekonomi industri basis akan meningkatkan investasi, kesempatan kerja, 

pendapatan dan konsumsi, pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan 

kesempatan kerja serta menaikkan permintaan hasil industri non basis. Lebih lanjut, 

Hal ini berarti kegiatan industri basis mempunyai peranan penggerak utama, 

dimana setiap perubahan kenaikan atau penurunan mempunyai efek pengganda 

terhadap perekonomian wilayah. 

1.6.9. Analisis Shift Share 

Analisis Shift Share merupakan teknik yang sangat berguna dalam 

menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan 

perekonomian nasional. Tujuan analisis ini sendiri adalah untuk menentukan 
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kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan 

dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional). 

Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang 

yang berhubungan satu sama lain yaitu (Arsyad, 2002). 

a. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan 

agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang 

sama di perekonomian yang dijadikan acuan. 

b. Pergeseran proporsional (proportional shift) mengukur perubahan relatif 

pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan 

perekonomian yang lebih besar untuk dijadikan acuan. Dengan demikian 

dapat diketahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-

industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan 

acuan. 

c. Pergeseran diferensial (differential shift) digunakan untuk menentukan 

seberapa besar daya saing industri daerah dengan perekonomian yang 

dijadikan acuan. 

Metode Shift Share adalah salah satu teknik analisis dalam ilmu Ekonomi 

Regional yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi dan menentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Dalam 

hal ini faktor yang mempengaruhi tersebut berasal dari luar daerah maupun dari 

dalam daerah bersangkutan sendiri. Faktor luar daerah dapat berasal  dari 

perkembangan kegiatan ekonomi nasional maupun internasional yang dapat 

mempengaruhi karena terdapatnya hubungan ekonomi yang cukup erat dengan 

perekonomian nasional dan bahkan juga timbul dari struktur perekonomian daerah 

serta potensi khusus yang dimiliki daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2014). 

Menurut Saragih (2015), diakitkan dengan perkembangan perekonomian 

suatu wilayah, Shift Share Analysis juga dapat digunakan untuk melihat fase 

pembangunan suatu wilayah, apakah masih bersifat pertanian primer, industri 

pengolahan, perdagangan, jasa-jasa, informasi atau bahkan telah masuk kedalam 

aktifitas ekonomi kreatif. Lebih lanjut dapat dilihat apakah transformasi struktur 

perekonomian dimaksud terjadi secara seimbang (balance) atau tak seimbang 
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(imbalance). Dengan kata lain, Shift Share Analysis dapat digunakan untuk 

menganalisis struktur ekonomi suatu wilayah dilihat dari penyerapan tenaga kerja 

dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan untuk 

menganalisis pergeseran pangsa sektor-sektor dilihat dari penyerapan tenaga kerja 

dan kontribusi PDRB. 

Blakely (1994) dalam Saragih (2015) menyatakan bahwa Shift Share 

Analysis merupakan teknik yang sangat berguna dan sangat kuat untuk analisis 

perubahan dalam struktur perekonomian lokal dalam kaitannya dengan 

perekonomian propinsi atau perekonomian nasional. Manfaat Shift Share Analysis 

adalah untuk menentukan kinerja pekerjaan atau produktifitas perekonomian lokal 

dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas atau wilayah referensi (kabupaten, 

provinsi, atau negara). 

Metode LQ (Location Quotient) dan Shift Share Analysis, merupakan dua 

metode yang sering dipakai sebagai indikasi sektor basis yang selanjutnya 

digunakan sebagai indikasi sektor unggulan. 

1.7. Penelitian Sebelumnya 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada 

sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang terkait dengan perekonomian wilayah, diantaranya dijabarkan 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis, Tahun dan Judul Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil 

1. Aisha Fitri Umaroh (2011), 

Analisis Sektor Unggulan 

Dalam Meningkatkan 

Perekonomian Dan 

Pembangunan Di Wilayah 

Kabupaten Probolinggo 

Persentase sumbangan 

masing-masing sektor 

dalam PDRB di tiap 

kecamatan yang ada di 

Kabupaten Probolinggo 

dengan persentase 

sektor yang sama pada 

PDRB Kabupaten 

Probolinggo 

Analisis Data 

Klassen 

Typology, 

Location 

Quotient, dan 

Shift Share 

1. Analisis Klassen Typology 

menunjukkan bahawa sektor 

pertambangan dan penggalian 

menduduki kuadran I yaitu 

sektor maju dan tumbuh cepat, 

sedangkan sektor pertanian 

masuk pada kuadran II yaitu 

sektor maju tetapi tertekan 

2. Perhitungan LQ diseluruh 

sektor perekonomian 

berdasarkan indikator PDRB 

terdapat dua sektor basis 

perekonomian Kabupaten 

Probolinggo yaitu sektor 

Pertanian, dan Sektor 

perdagangan, hotel, dan 

restoran. 

2. Dylla Novrilasari (2008), 

Analisis Sektor Unggulan 

Dalam Meningkatkan 

Perekonomian dan 

Pembangunan Wilayah 

Kabupaten Kuantan 

Singing 

Persentase sumbangan 

masing-masing sektor 

dalam PDRB di tiap 

kecamatan yang ada di 

Kabupaten Kuantan 

Singing dengan 

persentase sektor yang 

sama pada PDRB 

Kabupaten Kuantan 

Singingi 

Analisis Data 

Klassen 

Typology, 

Location 

Quotient, dan 

Skalogram 

1. Analisis Klassen Typology 

menunjukkan bahwa sektor 

pertambangan dan penggalian 

menduduki Kuadaran I yaitu 

sektor maju dan tumbuh cepat, 

kemudian disusul oleh sektor 

pertanian pada Kuadran II yaitu 

sektor maju tetapi tertekan 

2. Perhitungan LQ diseluruh 

perekonomian berdasarkan 

indikator pendapatan terdapat 

dua sektor yang menjadi basis 

perekonomian Kabupaten 

Kuantan Singingi yang dapat 

diprioritaskan yaitu sektor 

pertanian dan sektor 

pertambangan dan penggalian 

Hasil metode Skalogram 

Kecamatan Kuantan Tengah 

masih berada pada peringkat 

pertama, dan Kecamatan Hulu 

Kuantan tetap peringkat 

terakhir 

3. Setiyo Prihatini (2016), 

Analisis Ekonomi wilayah 

Kabupaten di Eks-

Karesidenan Surakarta 

(Boyolali, Sukoharjo, 

Karanganyar, Wonogiri, 

Sragen, dan Klaten) Tahun 

2010-2014 

PDRB masing-masing 

Kabupaten di  Wilayah 

Eks-Karesidenan 

Surakarta (Boyolali, 

Sukoharjo, 

Karanganyar, 

Wonogiri, Sragen dan 

Klaten) serta PDRB 

Jawa Tengah Tahun 

2010-2014 

Analisis 

Shift Share 

Dan metode 

Location 

Qoutient (LQ) 

1. Mengetahui kontribusi 

sektor perekonomian pada 

masing-masing kabupaten di 

wilayah Eks-Karesidenan 

Surakarta Tahun 2010-2014. 

2. Mengetahui sektor unggulan 

pada masing-masing kabupaten 

di Wilayah Eks-Karesidenan 

Surakarta Tahun 2010-2014.  

Sumber : Penulis, 2017 
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1.8.Kerangka Penelitian 

Analisis mengenai faktor penentu pertumbuhan ekonomi wilayah 

dibutuhkan sebagai acuan utama untuk perumusan kebijakan pembangunan 

ekonomi wilayah. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, maka pembangunan 

wilayah 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 suatu daerah, peranan sektor-sektor perekonomian menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi, baik secara lokal maupun per sektor. 

Perkembangan PDRB atas harga konstan merupakan salah satu indikator 

penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator 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 beberpa 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 

relatif 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 tahun. 
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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 sembilan peta sektor unggulan Eks-Karesidenan Surakarta, yaitu 

(1) peta Sektor unggulan Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) peta 

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

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

bangunan dan konstruksi; (6) peta sketor unggulan perdagangan, hotel dan restoran; 

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

pengangkutan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (9) peta sektor unggulan jasa-

jasa. Dari peta tersebut dapat dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang 

diinginkan secara spasial. 

Pembangunan 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 penurunan dalam kegiatan 
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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. 

Laju pertumbuhan ekonomi yang berasal dari perubahan PDRB menurut 9 

sektor perekonomian tersebut dianalisis dengan analisis shift sharedan metode 

location quotient. Analisis shiftshare dibutuhkan untuk mengetahui perubahan dan 

pergeseran sektor perekonomian daerah, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan 

identifikasi sektor unggulan daerah. Hasil analisis akan menggambarkan kinerja 

sektor-sektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan wilayah acuannya. Apabila 

penyimpangan postif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB memiliki 

keunggulan kompetitif ataupun sebalikanya. Metode location quotient digunakan 

untuk mengidentifikasi spesialisasi kegiatan ekonomi di suatu daerah yang bersifat 

ekspor dan non ekspor (basis dan non basis) dan mengetahui laju pertumbuhan 

sektor basis dari tahun ke tahun.  

Dengan melakukan analisis tersebut, maka dapat ditentukan sektor apa saja 

yang berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Sektor-

sektor yang perkembangannya lebih cepat akan menjadi sektor unggulan. 

Setelah semua alat analisis digunakan, maka akan didapatkan suatu hasil. 

Hasil tersebut dijadikan kesimpulan dan pengambilan kebijakan. Dengan kebijakan 

tersebut akan ada implikasinya berupa prioritas pembangunan daerah. Dengan 

demikian terlihat dari penelitian ini akan memiliki peran dalam penentuan prioritas 

pembangunan daerah khususnya Eks-Karesidenan Surakarta. 
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Keterangan : 
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 = Output 

 

 

Sumber : Penulis 2017 

 

Ekonomi wilayah 

Potensi ekonomi 

Variasi Keruangan  

- Topografi 

- Aksesibilitas 

- Penggunaan lahan 

- Mata pencaharian 

- Tenaga kerja 

- dsb 

 

 

 

Sektor basis dan 
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Perubahan dan Pergeseran  

sektor (PDRB) 

Location Quetiont 

(LQ) 

Shift Share (SS) 

Sektor  Unggulan 

Pemetaan Sektor 

Unggulan  

Kebijakan Pemerintah dalam 

Pembangunan Wilayah 



29 
 

1.9.Metode Penelitian 

1.9.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta yang berada 

di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi enam kabupaten. Pertimbangan penelitian 

dilakukan di Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta, 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 Eks-Karesidenan Surakarta. 

1.9.2. 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 sepertii 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 Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2010-2014 

b. Data PDRB tiap Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2010-

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 Eks-Karesidenan Surakarta 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Eks-Karesidenan 

Surakarta dan  

c. Sumber lain seperti studi kepustakaan dan internet 
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1.9.3. Metode Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Analisis Location Quetiont (LQ) 

Metode analisis Location Questiont (LQ) merupakan pendekatan yang 

digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami 

sektor kegiatan PDRB Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta yang menjadi 

pemacu pertumbuhan. Metode analisis Location Question (LQ) digunakan untuk 

mengkaji kondisi perekonomian yang berkonsentrasi pada identifikasi basis 

kegiatan perekonomian. Dalam hal ini LQ sering digunakan untuk penentuan sektor 

basis yang akan mendorong tumbuh atau berkembangnya sektor lain. 

Metode ini digunakan untuk melihat sektor-sektor yang termasuk ke dalam 

kategori sektor unggulan. Selain itu analisis ini merupakan salah satu indikator yang 

mampu menunjukkan besar kecilnya peranan sektor dalam suatu daerah 

dibandingkan dengan daerah atasnya. Dalam hal ini dilakukan perbandingan antara 

pendapatan di sektor i pada daerah bawah terhadap pendapatan total semua sektor 

i di daerah bawah dengan pendapatan di sektor i pada daerah atas terhadap 

pendapatan semua sektor di daerah atasnya. Secara matematis, rumus LQ dapat 

dituliskan: 

𝐿𝑄 =
𝑆𝑖𝑏/𝑆𝑏

𝑆𝑖𝑎/𝑆𝑎
 

Keterangan: 

Sib = PDRB sektor i pada daerah di Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta 

Sb  = PDRB total semua sektor daerah Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta. 

Sia  = PDRB sektor i Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta. 

Sa  = PDRB total semua sektor Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta. 

Formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan diatas, maka ada tiga 

kemungkinan nilai LQ yang dapat diperoleh (Bendavid-Val dalam Kuncoro, 2004), 

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

tertentu adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian Eks-

Karesidenan Surakarta, 2. Nilai LQ > 1. Ini berarti bahwa tingkat spesialisasi sektor 

i di Kabupaten tertentu lebih besar dibandingkan dengan sektor yang sama dalam 
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perekonomian Eks-Karesidenan Surakarta dan 3. Nilai LQ < 1. Ini berarti bahwa 

tingkat spesialisasi sektor i di Kabupaten tertentu lebih kecil dibandingkan dengan 

sektor yang sama dalam perekonomian Eks-Karesidenan Surakarta. 

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

sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian 

di Kabupaten tersebut. Sebaliknya apabila LQ <1, maka sektor tersebut bukan 

merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai 

penggerak perekonomian di Kabupaten tersebut. Data yang digunakan untuk 

analisis Loaction Quotient (LQ) adalah PDRB setiap Kabupaten dan PDRB Eks-

Karesidenan Surakarta tahun 2010-2014 menurut lapangan usaha atas dasar harga 

konstan 2000. 

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 Kabupaten di Eks-Karesidenan 

Surakarta dibandingkan dengan Eks-Karesidenan Surakarta kemudian dilakukan 

analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. 

Bila penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB 

Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta memiliki keunggulan kompetitif atau 

sebaliknya. 

Pada umumnya analisis Shift Share (SS) ini dapat digunakan untuk melihat 

pertumbuhan sektor-sektor perekonomian suatu wilayah selama periode waktu 

tertentu. Selain itu, dapat juga melihat dalam daerah bawah (Kabupaten) sektor-

sektor ekonomi mana saja yang memberikan kontribusi pertumbuhan paling besar 

terhadap perekonomian daerah atasnya (Eks-Karesidenan Surakarta) dan juga 

untuk mengetahui sektor mana saja yang mengalami pertumbuhan yang paling 

cepat di masing-masing wilayah tersebut.  

Data yang digunakan dalam analisis Shift Share ini adalah PDRB tiap 

Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta dan Eks-Karesidenan Surakarta tahun 

2010-2014 menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000. Penggunaan 
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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 perekonomian Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta 

ditentukan oleh tiga komponen, yaitu: 1) Provincial Share (PS) yang digunakan 

untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian Kabupaten 

Eks-Karesidenan Surakarta dengan melihat nilai PDRB Kabupaten Eks-

Karesidenan Surakarta sebagai daerah pengamatan pada periode awal yang 

dipengaruhi oleh pergeseran, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Eks-

Karesidenan Surakarta. Hasil perhitungan Provincial Share  akan menggambarkan 

peranan wilayah Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta yang mempengaruhi 

pertumbuhan perekonomian tiap Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta. Jika 

pertumbuhan tiap Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta sama dengan 

pertumbuhan Eks-Karesidenan Surakarta maka peranannya terhadap Kabupaten 

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

i tiap Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta dibandingkan total sektor ditingkat 

Eks-Karesidenan Surakarta. 3). Differential Shift (D) adalah perbedaan antara 

pertumbuhan ekonomi tiap Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta dan nilai 

tambah bruto sektor yang sama di tingkat Eks-Karesidenan Surakarta. 

Secara matematis, Provincial Share (PS), Propotional 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,i,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  

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

Er,i,t = PDRB tiap Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta sektor i tahun 2014 

Er,i,t-n= PDRB tiap Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta sektor i tahun 2010 

EN,t = Jumlah total PDRB Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2014 

EN,t-n = jumlah total PDRB Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2010 

EN,i,t-n= PDRB sektor i Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2010 

Pertumbuhan nilai tambah bruto sektor tertentu (i) dalam PDRB tiap 

Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta merupakan penjumlahan Provincial 

Share (PS), Proportional Shift (P), dan Differential Shift (D) sebagai berikut: 

Kedua komponen shift yaitu Proportional Shift (P) merupakan akibat 

pengaruh unsur-unsur eksternal yang bekerja secara nasional (Kabupaten), 

sedangkan Differential Shift (D) adalah akibat dari pengaruh faktor-faktor yang 

bekerja di dalam daerah yang bersangkutan (Glasson, 1977). 

Sektor-sektor tiap kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta yang memiliki 

Differential Shift (D) positif memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor yang 

sama pada Kabupaten lain dalam Eks-Karesidenan Surakarta. Selain itu, sektor-

sektor yang memiliki nilai D positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di 

salah satu Kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta, 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 Propotional Shift  (P), apabila P bernilai positif artinya 

tiap kabupaten di Eks-Karesidenan Surakarta memiliki spesialisasi pada sektor-

sektor yang ada pada tingkat Ek-Karesidenan Surakarta tumbuh relatif cepat dan 

apabila P bernilai negatif, berarti salah satu Kabupaten di Eks-Karesidenan 

Surakarta tersebut memiliki spesialisasi pada sektor-sektor di tingkat Eks-

Karesidenan Surakarta pertumbuhannya lebih lambat atau sedang menurun. 

3. Sistem Informasi Geografi  

Sistem Informasi Geografi (SIG) digunakan untuk pemetaan sektor 

unggulan perekonomian Kabupaten Eks-Karesidenan Surakarta. Hasil pengolahan 

berupa peta merupakan data kualitatif ataupun yang disajikan dalam bentuk titik 
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dan garis yang ditujukan untuk memperlihatkan tampilan proses studi langsung 

pada gambaran wilayah studi. Pembuatan peta melalui teknik 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, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

1.10. Batasan Operasional 

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dana 

menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberi batasan 

operasional sebagai berikut: 

1. Ilmu Geografi merupakan ilmu yang menggambarkan tentang keadaan 

bumi.  

2. Konsep wilayah diartikan sebagai suatu permukaan yang luas, yang dihuni 

manusia yang melakukan interaksi kegiatan dengan sumberdaya alam, 

sumberdaya modal, sumberdaya teknologi, sumber kelembagaan dan 

sumber pembangunan lainnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan 

ekonomi dan sosial bagi masyarakat (Adisasmita, 2011). 

3. Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat 

spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa 

saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. 

4. Pengembangan wilayah merupakan suatu usaha-usaha tertentu untuk 

mengubah kondisi yang ada menjadi suatu kondisi lebih baik (Muta’ali, 

2001). 

5. Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan 

pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi 

negara atau daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2014). 

6. Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan salah satu unsur utama dalam 

pembangunan ekonomi wilayah dan mempunyai implikasi kebijakan yang 

cukup luas (Sjafrizal, 2012). 

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu yang 

biasa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan 

ekonomi suatu wilayah/daerah. 

8. Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktivitas berorientasi 

ekspor keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan 

9. Sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk 

masyarakat di dalam wilayah perekonomian bersangkutan. 
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10. Shift Share  merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis 

perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian 

nasional. 

11. Wilayah adalah area yang mempunyai karakteristik kenampakan 

permukaan yang sama dan kenampakan ini sangat berbeda dengan 

kenampakan-kenampakan lain di daerah sekitarnya (Fanneman). 

 


