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ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN MAGELANG 

TAHUN 2010-2014 

 

Abstrak  

 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya 

mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan pertumbuhan ekonomi di  suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut ; 

(1) mengkaji variasi keruangan sektor basis dan sektor non basis kabupaten Magelang, (2) 

mengkaji sektor basis apa saja yang unggul di masing – masing kecamatan di kabupaten 

Magelang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis data sekunder dengan 

menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang dan per 

Kecamatan tahun 2010-2014. Analisis hasilnya menggunakan Location Quotient (LQ) dan Sistem 

Informasi Geografi (SIG) Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukkan sektor basis 

dimasing-masing kecamatan ; kecamatan Salaman sektor unggulannya pertanian, listrik gas dan 

air bersih, dan jasa –jasa. Kecamatan Borobudur unggul disektor pertanian, pertambangan, 

penggalian, perdagangan restoran hotel dan juga jasa-jasa. Kecamatan Ngluwar ada empat sektor 

yaitu pertanian,pertambangan penggalian, bangunan dan jasa-jasa. Sektor basis yang ada disemua 

kecamatan kabupaten Magelang adalah sektor jasa-jasa. Karena faktor kabupaten Magelang yang 

berada tepat ditengah jawa tengah yangberada antara kabupaten Semarang disisi utaranya dan 

Daerah IstimewaYogyakarta (DIY) disisi selatan kabupaten Magelang. Faktor lainnya karena 

kabupaten Magelang merupakan daerah tujuan wisata dengan kondisi alam dan bebrapa candi 

yang adadi kabupaten Magelang. 

 

Kata Kunci: Perkembangan Ekonomi, Location Quotient, Sistem Informasi Geografi, penulisan  

ilmiah.. 

 

Abstract 

 

Regional economic development is a process whereby local governments and communities 

manage existing resources and establish a partnership pattern between local governments and the 

private sector to create new jobs and stimulate the development of economic growth in a region. 

(1) to examine the spatial variation of base sector and non-base sector of Magelang regency, (2) to 

examine which sectors are superior in each sub-district in Magelang district. In this study using 

the method of secondary data analysis using data of Gross Regional Domestic Product (PDRB) 

Magelang District and per District in 2010-2014. Analysis of the results using Location Quotient 

(LQ) and Geographic Information System (GIS) Location Quotient (LQ) analysis results show the 

base sector in each sub-district; sub-district Salaman superior sector of agriculture, electricity gas 

and water supply, and services. Borobudur District excels in agriculture, mining, quarrying, hotel 

restaurant trade and also services. Ngluwar Subdistrict there are four sectors: agriculture, mining 

excavation, building and services. The existing base sector in all districts of Magelang is the 

service sector. Because of the Magelang regency that is right in the middle of central Java which is 

between Semarang regency and the northern part of Yogyakarta (DIY) south side of Magelang 

regency. Another factor because Magelang district is a tourist destination with natural conditions 

and bebrapa temple adadi Magelang district. 

 

Keywords: Economic Development, Location Quotient, Geographic Information System, 

scientific writing 
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1. PENDAHULUAN  

 

Pembangunan ekonomi adalah proses yang membuat pendapatan per kapita penduduk meningkat 

dalam jangka panjang diikuti dengan tanda dari suatu  masyarakat  yakni, perubahan tentang 

teknologi, pola pikir suatu masyarakat.  Majunya perekonomian suatu daerah diukur 

menggunakan pertumbuhan ekonominya atau  perkembangan  jumlah PDRB, jumlah barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh masyarakat meningkat setiap periodenya. 

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara 

administrasi Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Kondisi 

ekonomi di Kabupaten Magelang dapat dilihat melalui data PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto). Pada tahun 2014 menurut PDRB Kabupaten Magelang, pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Magelang sebesar 4,87 %,untuk Jawa Tengah 5,42 % dan nasional 5,02 %. Grafik di bawah 

memberi gambaran perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional, JawaTengah dan Kabupaten 

Magelang tahun 2011–2014. 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi  nasional selama lima tahun terakhir adalah 5,70 %, sedang 

Jawa Tengah 5,30 %.Dengan  rata-rata pertumbuhan pada kurun 2011 – 2014 sebesar 5,68 % 

dapat disimpulkan bahwa posisi perekonomian Kabupaten Magelang masih dibawah rata-rata 

pertumbuhan ekonomi nasional tapi di atas rata-rata JawaTengah. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 

yaitu melalui optimalisasi potensi daerah yang dimiliki sebagai salah satu sumber pendapatan 

masyarakat dan pemasukan ekonomi daerah, oleh karena itu perlu adanya analisis potensi wilayah 

Kabupaten Magelang untuk mengetahui potensi – potensi wilayah di Kabupaten Magelang yang 

sudah dimanfaatkan secara optimal ataupun belum, sehingga potensi wilayah yang belum 

dioptimalkan dapat lebih dikembangkan. Melalui analisis potensi wilayah ini diharapkan dapat 

membantu  meningkatkan rata – rata pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Magelang. 

Melihat perekonomi kabupaten magelang dari tahun ke tahun maka menarik untuk mengkaji 

dan menganalisis mengenai pengmbangan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan 

berdasarkan potensi dan permasalahan sumber daya wilayah  yang menjadi leading sektor di 

kabupaten Magelang. Maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Keruangan 

Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014.’’ 

 
2. METODE  

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian data sekunder melalui studi pustaka dan 

hasil publikasi. Dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 

Magelang. Untuk metode analisis data menggunakan analsis Location Quotient (LQ) dalam 
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menetukan sektor basis dan  non-basis. Untuk analisis data dalam  menggunakan Sistem Informasi 

Geografis (GIS), menghasilkan peta sektor basis dan non-basis disetiap kecamatan dari kabupaten 

Magelang. 

 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 
 
3.1 Analisis Location Quotient (LQ) 
 

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor ekonomi dalam 

PDRB yang digolongkan kedalam sektor basis dan non basis. LQ merupakan suatu 

perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di setiap kecamatan terhadap besarnya 

peranan sektor tersebut di tingkat Kabupaten Magelang. Nilai LQ > 1 berarti bahwa 

peranan suatu sektor di Kecamatan lebih dominan dibandingkan sektor di tingkat 

kabupaten dan sebagai petunjuk bahwa kecamatan surplus akan produk sektor tersebut. 

Sebaliknya bila nilai LQ < 1 berarti peranan sektor tersebut lebih kecil di Kecamatan 

dibandingkan peranannya ditingkat Kabupaten. 

 
3.1.1 Kecamatan Salaman 
 

Tabel 1 

Hasil Perhitungan LQ Kecamatan Salaman Tahun 2010-2014 

No Lapangan Usaha 
Tahun LQ 

Rata2 
Sektor 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Pertanian 1,21 1,16 1,18 1,17 1,21 1,19 Basis 

2 
Pertambangan dan 

penggalian 
0,19 0,20 0,20 0,20 0,18 0,19 Non Basis 

3 Industri pengolahan 0,20 0,19 0,21 0,20 0,21 0,20 Non Basis 

4 Listrik gas dan air bersih 3,31 3,45 3,61 4,00 4,28 3,73 Basis 

5 Bangunan/konstruksi 0,80 0,86 0,81 0,84 0,81 0,82 Non Basis 

6 
Perdagangan Restoran 

dan hotel 
0,82 0,83 0,85 0,89 0,92 0,86 Non Basis 

7 
Pengangkutan dan 

komunikasi 
0,64 0,67 0,69 0,70 0,69 0,68 Non Basis 

8 
Keuangan,persewaan dan 

jasa perusahaan 
0,28 0,27 0,25 0,26 0,26 0,26 Non Basis 

9 Jasa-jasa 14,65 16,17 17,86 17,34 16,65 16,53 Basis 

Sumber: PDRB per Kecamatan dan Kabupaten Magelang tahun 2010-2014 (diolah) 
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Berdasarkan tabel 3.1 Kecamatan Salaman memiliki keunggulan di beberapa sektor 

seperti pada listrik gas dan air bersih, pertanian dan jasa-jasa. Sektor tersebut dilihat dari 

data PDRB di Kabupaten Magelang. Dilihat dari data tersebut dengan perbedaan tahun 

2010-2014 dengan perhitungan analisis LQ, sektor yang basis dan paling unggul dari 

sektor lain yaitu dari jasa jasa, ini disebabkan karena kecamatan Salaman terletak 

bersebelahan dengan kota madya Kabupaten Magelang yang merupakan pusat kota 

sehingga sektor jasa akan sangat menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam 

pengembangan kota. Nilai rata-rata LQ pada sektor ini yaitu 16,53 dengan perubahan dari 

tahun ke tahun meningkat yaitu pada tahun 2010  14,65 dan pada tahun 2014 sebesar 

16,65.  

 

3.1.2 Kecamatan Borobudur 

Kecamatan Borubudur memiliki keunggulan di beberapa sektor sepertipada pertanian, 

pertambangan dan penggalian bangunan/konstruksi dan perdagangan, restoran dan hotel, 

jasa-jasa. Sektor tersebut dilihat dari data PDRB di Kabupaten Magelang. Dilihat dari data 

tersebut dengan perbedaan tahun 2010-2014 dengan perhitungan analisis LQ, sektor yang 

basis dan paling unggul dari sektor lain yaitu dari jasa jasa. Menjadi sektor unggulan 

karena terdapat candi Borobudur yang tidak pernah sepi dari wisatawan lokal maupun 

asing. Nilai rata-rata LQ pada sektor ini yaitu 10,94 dengan perubahan dari tahun ke tahun 

meningkat yaitu pada tahun 2010 9,65 dan pada tahun 201411,06. 

 

3.1.3  Kecamatan Ngluwar 

Kecamatan Ngluwar adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Magelang yang memiliki 

potensi wilayah sangat beraneka ragam. Dari sembilan jenis sektor di atas antara lain 

pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, 

bangunan, perdagangan restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, keuangan  

persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa lainnya. 

Dilihat dari PDRB Kabupaten Magelang tahun 2010-2014 dengan perhitungan LQ, 

sektor basis yang paling unggul dari yang lain yaitu pertanian, listrik gas dan bangunan. 

Pertanian dengan rata-rata LQ 1,38 listrik gas dan air bersih 2,11 sedangkan bangunan 

dengan angka 1,80.  
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3.2  Analisis Per Sektor 

3.2.1 Sektor Pertanian 

Tabel 2 

Analisis Sektor Pertanian 

Kecamatan 
LQ 

Paremeter  Makna 

Slaman >1 Basis 

Borobudur >1 Basis 

Nguwer >1 Basis 

Salam >1 Basis 

Srumbung >1 Basis 

Dukun  >1 Basis 

Muntilan <1 Non Basis 

Mungkid <1 Non Basis 

Sawangan >1 Basis 

Candimulyo >1 Basis 

Mertoyudan <1 Non Basis 

Tempuran <1 Non Basis 

Kajoran >1 Basis 

Kaliangkrik >1 Basis 

Bandongan >1 Basis 

Windusari >1 Basis 

Secang <1 Non Basis 

Tegalrejo >1 Basis 

Pakis >1 Basis 

Grabak >1 Basis 

Ngablak >1 Basis 

 

 

 Sektor pertanian di Kabupaten Magelang jika dilihat dari data hasil perhitungan 

LQ, menunjukan di 16 kecamatan, sektor  pertanian merupakan sektor basis. Pengolahan 

data yang telah dilakukan menunjukkan hanya di 5 kecamatan yang menunjukan sektor 

pertanian adalah sektor non basis, yaitu Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, 

Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Tempuran, dan Kecamatan Secang. Jika dilihat dari 

kecamatan yang menunjukkan sector pertanian adalah non basis, di kecamatan tersebut 

adalah wilayah yang sudah menjadi daerah perkotaan,  
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salah satunya adalah Kecamatan Mungkid yang merupakan pusat pemerintahan dari 

Kabupaten Magelang, di daerah ini cenderung sektor pertanian mulai ditinggalkan dan 

banyak alih fungsi lahan menjadi permukiman. 

 

 Kecamatan dengan sektor pertanian paling unggul dilihat dari gambar 4.1 berada pada 

Kecamatan Kajoran, kecamatan tersebut terletak di sebelah barat dan terletak di lereng 

Gunung Sumbing, pertanian yang ada di Kecamatan Kajoran bervariasi dengan keadaan 

yang berada lereng gunung menjadikan daerah tersebut memiliki tanah yang subur, sehingga 

mendukung bidang pertanian, dengan jenis pertanian sayuran, buah-buahan, dan padi. 

Terlepas dari Kecamatan Kajoran yang menjadi kecamatan paling unggul dibidang 

pertanian, Kabupaten Magelang terletak diwilayah perbukitan tepatnya dibawah gunung 

Sumbing dengan kesuburan tanah yang sangat mendukung untuk sektor pertanian.  
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Gambar 1. Peta Potensi Pertanian Kabupaten Magelang Tahun 2014 
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3.2.2  Sektor Pertambangan 

Sektor Pertambangan menunjukan nilai LQ rata-rata lebih dari satu (LQ >1) ada empat 

Kecamatan yaitu Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Mungkid, 

Kecamatan Windusari, yang berarti sektor pertambangan pada Kecamatan-kecamatan 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan di dalam kecamatan itu sendiri dan dapat 

mendistribusikan ke Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Magelang. sedangkan nilai 

LQ yang <1 terdapat di kecamatan Salaman, Borobudur, Nguwer, Dukun Muntilan, 

Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, 

Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabak, Ngablak. 

 

3.2.3  Sektor Industri Pengolahan 

Berdasarkan nilai LQ, ada empat kecamatan yang menunjukkan nilai LQ lebihdari 1 

(LQ>1) yaitu Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Tempuran, 

dan Kecamatan Bandongan, yang berarti sektor industri pengolahan ini adalah sektor basis, 

yang mampu memenuhi kebutuhan didalam Kecamatan maupun memenuhi kebutuhan 

diluar Kecamatan. Sedangkan untuk Kecamatan yang memiliki nilai kurang dari satu 

(LQ<1) ada 17 Kecamatan, yaitu Kecamatan  Salaman, Kecamatan Borobudur, 

Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, 

Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Kajoran, 

Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Windusari, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, 

Kecamatan Pakis, Kecamatan Grabak, dan Kecamatan Ngablak 

 

3.2.4  Listrik, Gas Dan Air Bersih 

Berdasarkan hasil analisis LQ pada sektor Listrik Gas dan Air Bersih ini terdapat satu 

kecamatan yang nilai LQ <1 yaitu Kecamatan Srumbung, Numun hampir keseluruhan 

kecamatan dapat terpenuhi atau nilai LQ >1. Kecamatan Srumbung merupakan kecamatan 

yang berada di bawah kaki gunung merapi sehingga sektor Listrik Gas dan Air Bersih belum 

mencukupi untuk kebutuhan Kecamatan Srumbung sendiri. 

 

3.2.5 Bangunan 

Berdasarkan hasil analisis LQ pada sektor Bangunan ini terdapat sembilan kecamatan yang 

nilai LQ <1 yaitu Kecamatan Salam, Borobudur, Salam, Mungkid, Sawangan, Mertoyudan, 

Tempuran, Kajoran dan Windusari sedangkan dua belas kecamatan lainnya bernilai LQ >1. 
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Kecamatan yang dikatakan berbasis sektor bangunan ini rata – rata berlokasi di daerah kota 

atau sekitaran kota sehingga sektor bangunan di daerah tersebut dikatakan basis.  

 

Daerah kota memiliki banyak bangunan dari rumah, rumah makan, hotel yang memberikan 

kontribusi besar bagi unggulnya sektor bangunan di kecamatan tersebut. 

 

3.2.6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 

Tabel 3 

Analisis Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

Kecamatan 
LQ 

Paremeter  Makna 

Slaman <1 Non Basis 

Borobudur >1 Basis 

Nguwer <1 Non Basis 

Salam >1 Basis 

Srumbung <1 Non Basis 

Dukun  <1 Non Basis 

Muntilan <1 Non Basis 

Mungkid >1 Basis 

Sawangan <1 Non Basis 

Candimulyo <1 Non Basis 

Mertoyudan >1 Basis 

Tempuran >1 Basis 

Kajoran <1 Non Basis 

Kaliangkrik <1 Non Basis 

Bandongan <1 Non Basis 

Windusari <1 Non Basis 

Secang >1 Basis 

Tegalrejo <1 Non Basis 

Pakis <1 Non Basis 

Grabak <1 Non Basis 

Ngablak <1 Non Basis 

 

 

 Berdasarkan hasil analisis LQ pada enam kecamatan yang nilai LQ >1 yaitu Kecamatan 

Borobudur, Salam, Mungkid, Mertoyudan, Tempuran dan Secang sedangkan lima belas 

kecamatan lainnya bernilai LQ <1. Enam kecamatan yang berbasis di sektor perdagangan, hotel 

dan restoran ini didominasi pada kecamatan yang memiliki objek wisata baik wisata kecil maupun 

besar. Hal ini yang menjadikan kecamatan tersebut melengkapi fasilitasnya yang berupa 
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perdagangan, hotel dan restoran bagi pengunjung lokal maupun domestik yang berbasis di sektor 

perdagangan, hotel dan restoran. 

   
4. PENUTUP  

 

4.1 Kesimpulan 
 
Hasil analisis Location Quotient (LQ) sektor yang merupakan sektor basis (LQ>1) yaitu: 

a) Sektor Pertanian rata-rata hampir setiap kecamatan dikabupaten magelang didominasi sektor 

pertanian seperti kecamatan Salaman,Borobudur, salam, dukun, sawangan, candi mulyo, 

windusari, bandongan, kaliangkrik, tegal rejo, ngablak, pakis. 

b) Sedangkan untuk sektor pertambangan dan penggalian rata-rata kecamatan yang dilewati 

sungai progo yakni kecamatan salaman, kecamatan Mungkid yang dilewati sungai Elo, 

sedangkan kecamatan yang berada satu garis lurus dengan gunung merapi yakni kecamatan 

Windusaridan kecamatan Srumbung. 

c) Sektor Industri ada kecamatan Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Bandongan.  

d) Sektor Listrik, gas dan air bersih ada kecamatan, Ngablak, Grabak, Pakis, Tegal rejo, Secang, 

Kaliangkrik, Kajoran 

e) Sektor bangunan dan konstruksi yakni kecamatan Ngluwar, Salam, dan Srumbung 

f) Sektor Perdagangan hotel yakni kecamatan Borobudur, salam dan kecamatan secang  

g) Sektor pengangkutan dan komunikasi ada satu yakni kecamatan Mungkid 

h) Sektor Keuangan dan persewaan tidak sektor basis karena dilihat dari kondisi kabupaten 

magelang yang termasuk kota kecil dibandingkan kota di selatan (yogyakarta) atau utara 

(Semarang) kabupaten magelang ini, hasilnya sehingga belum ada sektor basis pada sektor ini 

i) Sektor jasa-jasa melihat dari kondisi alamnya yang bervariatif ada sungai progo dan elo yang 

menjadi ciri khas rafting di kabupaten tersebut, ada gunung merbabu yang diakses dari wekas, 

situs dunia candi borobudur, dan wisata alam yang lainnya sehingga membuat setiap 

kecamatan di kabupaten magelang sektor jasa-jasanya menjadi sektor basis disetiap 

kecamatannya. 

4.2 Saran 

a. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya meningkatkan PDRB agar lebih mengutamakan 

pengembangan sektor unggulan dengan tidak menitikberatkan sektor lain dalam perencanaan 

pembangunan 

b. Pemerataan pembangunan wilayah agar tidak terpusat pada satu titik saja yang menyebabkan 

kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang tidak merata pembangunannya 
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c. Sektor-sektor yang menjadi sektor unggulan agar ditingkatkan, sehingga memberikan dampak 

yang tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat dalam peningkatan pendapatan masyarakat 

dan lapangan pekerjaan.  
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