
35 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian tentang “analisis identifikasi sektor unggulan perekonomian 

Kabupaten Malang tahun 2007-2011” ini mengambil lokasi di wilayah kabupaten 

malang, provinsi jawa timur. Untuk mengetahui gambaran umum daerah kabubaten 

malang maka secara singkat dijelaskan kondisi fisik atau geografi, pendapatan 

perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Malang merupakan sebuah 

kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten 

Malang yang baru. Kota Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak 

sebagai ibu kota kabupaten. 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang 

4.1.2  Kondisi Geografis 

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota 

Kepanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kepanjen 

saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota kabupaten.  

Wilayah Kabupaten Malang terletak antara 112O 17’10,90” –112O 57’00,00” 

Bujur Timur, 7O 44’55,11” – 8 O 26’35,45” Lintang Selatan. Secara umum batas 

wilayah administrasi Kabupaten Malang: Sebelah Utara, Kabupaten Pasuruan, 

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang; Sebelah 

Timur, Kabupaten Lumajang: Sebelah Selatan, Samudera Indonesia; Sebelah 

Barat, Kabupaten Blitardan Kabupaten Kediri. Sedang di bagian tengah wilayah 

Kabupaten Malang dibatasi oleh Kota Malang yang berbatasan langsung: Sebelah 

Utara, Kecamatan Karangploso dan kecamatan Singosari; Sebelah Timur, 
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Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang; Sebelah Selatan, Kecamatan Tajinan 

dan Kecamatan Pakisaji; Sebelah Barat, Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.  

Wilayah Kabupaten Malang sebelah barat laut dibatasi oleh Kota Batu yang 

berbatasan langsung: Sebelah Timur, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan 

Singosari; Sebelah Selatan, Kecamatan Dau; Sebelah Barat, Kecamatan Pujon. 

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur dengan luas 

wilayah 353.486 ha. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Malang meliputi: 33 

kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa dan 3.217 rukun warga (RW) serta 14.718 

rukun tetangga (RT).  

 

4.1.2 Kondisi Topografi 

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, 

gunung-gunung baik yang masih aktif maupun tidak aktif serta sungai sungai yang 

melintasi Kabupaten Malang. Faktor sumberdaya alam  tersebut mencakup aspek 

kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. 

Berdasarkan kondisi topografisnya, wilayah Kabupaten Malang bagian Barat, 

bagian Timur dan Utara dikelilingi oleh pegunungan sehingga daerahnya cenderung 

terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, yakni wilayah Kecamatan 

Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, 

Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan 

Tirtoyudo.  

  Dengan melihat kondisi topografi  tersebut, maka daerah-daerah tersebut 

mempunyai potensi sebagai kawasan  lindung bagi kawasan bawahannya. Dengan 

demikian kelestarian tanah dan air dapat terjaga. Selain itu, pada wilayah-wilayah 

tersebut mempunyaipotensi pengembangan bidang pertanian dan pariwisata. Untuk 

pengembangan bidang pertanian dalam hal ini adalah pertanian hortikultura dan 

perkebunan, karena umumnya daerah-daerah dengan kelerengan tersebut 
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mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan cocok untuk jenis tanaman sayuran 

dan perkebunan tertentu.  

 

4.1.3 Struktur Ekonomi 

Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang berperan 

dalam ekonomi dapat diartikan sebagai struktur ekonomi. Pada jangka pendek 

struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu 

daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe 

agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut 

dikatakan menganut tipe industri. Untuk jangka panjang struktur ekonomi dapat 

menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat 

transformasi ekonomi yang terjadi. 

 Secara umum, struktur perkonomian Kabupaten Malang dari tahun 2007 

sampai tahun 2011 didominasi oleh tiga sektor yang mempunyai kontribusi cukup 

besar dalam pembentukan PDRB yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan,hotel 

dan restoran dan sektor industri pengolahan. Ketiga sektor ini mewakili sektor 

primer dan sektor sekunder dalam kegiatan perekonomian Kabupaten Malang 

 Struktur ekonomi Kabupaten Malang masih didominasi oleh sektor pertanian 

yang kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Malang rata rata sebesar 

31%, namun peranan tersebut cenderung menurun sejalan dengan peningkatan 

pendapatan perkapita yang mencerminkan suatu proses transformasi struktural. 

 Sektor lain yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan 

PDRB Kabupaten Malang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran 

memberikan peranan sebesar 26.14 persen pada tahun 2007 dan menaik tipis di 

tahun 2007 sebesar 26.28 persen. Dan sektor industri pengolahan merupakan 

sektor yang terus berkembang dalam sumbangan pembentukan PDRB yaitu 

sebesar 16,85 persen pada tahun 2007 dan mengalami kenaikan pada tahun 2011 
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sebesar 18,58 persen. Kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB berasal dari 

sektor listrik, gas dan air bersih yang menyumbang rata rata sebesar 0,72 persen. 

Tabel 4.1: Struktur Ekonomi Kabupaten Malang Menurut Sektor Ekonomi 
Tahun 2007-2011 

 

No Sektor 

Tahun Rata-

Rata 

(%) 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 Pertanian 31.34 30.93 30.87 30.25 29.38 30.55 

2 Pertambangan & Penggalian 2.67 2.69 2.73 2.75 2.67 2.70 

3 Industri Pengolahan 16.85 17.56 17.92 18.27 18.58 17.84 

4 Listrik dan air bersih 0.73 0.73 0.71 0.73 0.72 0.72 

5 Bangunan 1.60 1.68 1.73 1.78 1.18 1.59 

6 Perdagangan 26.14 25.85 25.54 25.70 26.28 25.90 

7 Pengangkutan Dan 

Komunikasi 3.05 3.10 3.17 3.22 3.26 3.16 

8 Keuangan, Persewaan Dan 

Jasa Perusahaan 4.18 4.18 4.17 4.23 4.27 4.21 

9 Jasa jasa 13.43 13.28 13.14 13.08 15.95 13.78 

Sumber: BPS Kabupaten Malang 

4.1.4 Pertumbuhan Ekonomi 

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat 

pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan yang tinggi 

akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, yang pada hakekatnya meningkatkan 

pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran penduduk. Pertumbuhan ekonomi 

dapat diukur dari PDRB atas dasar harga konstan 2000. Sehingga pertumbuhan ini 

sudah tidak dipengaruhi faktor harga atau dengan kata lain benar-benar murni 

disebabkan oleh kenaikan produksi sektor pendukungnya.  

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat 

perubahan tingkat ekonomi antar periode. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa geliat 

perekonomian kabupaten malang pada tahun 2009 mampu tumbuh 5,25 persen, 

dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 6,27 persen pada tahun 2011 laju 

pertumbuhannya  meningkat kembali yaitu menjadi 7,17 persen.  
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Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ada tiga sektor dominan 

dikabupaten malang sebagai penggerak perekonomian yaitu sektor pertanian, 

sektor industri pengolahan dan sektor perdaganan, hotel dan restoran dengan 

kontribusi terhadap total PDRB  masing masing sebesar 26,30 persen, 21,48 persen 

dan 27,85 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi 

sektoral di sektor pertanian cenderung melemah. Pada tahun 2009 laju 

pertumbuhannya mencapai 5,07 persen, pada tahun 2010 menurun menjadi 4,13 

persen. Pada tahun 2011 laju pertumbuhannya meningkat dibandingkan tahun 2009 

yaitu menjadi 4.08 persen.  

Sektor industri pengolahan, pada tahun 2009 sektor ini mampu tumbuh 7,42 

persen. Pada tahun 2010 meningkat yaitu tumbuh sekitar 6,66 persen. Pada tahun 

2011 laju pertumbuhannya kembali meningkat menjadi 9,03 persen. Memasuki 

tahun 2011, sektor perdagangan merupakan sektor terbesar, pada tahun 2009 

mampu tumbuh 3, 8 persen dan pada tahun 2010 meningkat sekitar 6,66 persen. 

Pada 2011 laju pertumbuhannya kembali menguat yaitu sebesar 6,66 persen 

Tabel 4.2:  Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Malang 2009-2011 

No Sektor 
Tahun 

2009 2010 2011 

1 Pertanian 5.07 4,13 4,08 

2 Pertambangan & Penggalian 6,59 6,95 4,38 

3 Industri Pengolahan 7,42 8,31 9,03 

4 Listrik dan air bersih 3,49 7,93 6,55 

5 Bangunan 8.08 9,15 13,41 

6 Perdagangan 3,86 6.66 9,58 

7 Pengangkutan Dan Komunikasi 9.00 9,95 8,60 

8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan 5,17 7,74 8,09 

9 Jasa jasa 4,13 5,78 6,10 

PDRB 5,25 6,27 7,17 

Sumber: BPS Kabupaten Malang 

Dengan perkembangan di atas, pangsa sektor pertanian dalam PDRB 

Kabupaten Malang pada periode berjalan mengalami penurunan dan peranannya 

sebagai sektor dengan pangsa terbesar direbut oleh sektor perdagangan, hotel dan 
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restauran. Kinerja sektor penggalian tumbuh melambat akibat penyusutan alamiah, 

gangguan produksi, dan cuaca. Sektor penggalian tumbuh melambat dari 6,95 

persen pada tahun 2010 menjadi 4,38 persen pada tahun 2011, bahkan masih lebih 

rendah dari rata-rata 5 tahun terakhir yang sebesar 6,47 persen. Penurunan kinerja 

tersebut berasal dari melambatnya kinerja penggalian pasir, kerikil, batu dan tanah 

urug. Penyusutan alamiah penggalian lama, beberapa gangguan produksi, dan 

tidak banyaknya eksplorasi penggalian baru menjadi faktor yang menyebabkan 

rendahnya produksi.  

Pada sektor non tradables, kinerja yang meningkat masih dapat dicapai oleh 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR). Sektor ini tumbuh dari 6,93 persen 

pada tahun 2010 menjadi 9,84 persen pada tahun 2011. Peningkatan tersebut 

terkait dengan masih kuatnya aktivitas perekonomian lokal maupun masih tingginya 

impor yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan indeks penjualan eceran. 

Selain itu, beberapa momen libur panjang dan meningkatnya jumlah wisatawan 

terutama sejak triwulan II 2011 semakin mendorong tingginya kinerja sektor 

tersebut. Ditinjau dari sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor 

perdagangan, hotel dan restauran merupakan sektor jasa dengan sumbangan 

tertinggi. Kontribusi terbesar pada pertumbuhan sektor ini berasal dari sub sektor 

perdagangan yang tumbuh 9,89 persen. Ini berarti meningkat dibandingkan 

pertumbuhan pada periode sebelumnya yang hanya mencapai sebesar 6,89 

persen. Aktivitas sub sektor ini ditandai dengan dibukanya gerai-gerai perdagangan, 

serta sejalan dengan meningkatnya produk industri pengolahan.  

Di pihak lain, tingkat hunian hotel di Kabupaten Malang tumbuh sebesar 

10,56 persen. Masih relatif tingginya pertumbuhan tingkat hunian hotel di Kabupaten 

Malang ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata yang berkunjung 

ke Kabupaten Malang. Selain itu, kegiatan pelatihan-pelatihan dan kegiatan seminar 

di Kabupaten Malang memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sub sektor 
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hotel pada periode berjalan. Peningkatan kinerja juga terjadi pada sektor keuangan, 

persewaan, dan jasa yang didukung oleh baiknya kondisi bisnis dan suku bunga 

yang relatif stabil. Sektor ini tumbuh dari 7,74 persen pada tahun 2010 menjadi 9,03 

persen pada tahun 2011. Kontributor pada pertumbuhan sektor ini berasal dari sub 

sektor lembaga keuangan bukan bank yang terdiri-dari perusahaan pegadaian, 

koperasi dan perusahaan asuransi, mesti dengan pertumbuhan kredit yang terbatas 

namun mampu tumbuh sebesar 9,79 persen. Perkembangan yang positif ini, diikuti 

sub sektor bank. Pada 2011, sub sektor ini mampu tumbuh sebesar 8,22 persen. 

Kredit perbankan dan pembiayaan perusahaan keuangan (finance) konsisten 

tumbuh tinggi sepanjang tahun. Kontribusi pertumbuhan kredit modal kerja dan 

kredit investasi perbankan yang meningkat pada tahun 2011 dibandingkan dengan 

tahun 2010 mencerminkan adanya dukungan sektor keuangan terhadap kegiatan 

dunia usaha yang meningkat.  

Sementara itu, seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di 

Kabupaten Malang secara umum telah memberi peluang pada pertumbuhan sub 

sektor sewa bangunan dan sub sektor jasa perusahaan yang masing-masing masih 

tumbuh sebesar 8,56 persen dan 7,98 persen. Kinerja sektor non-tradables yang 

membaik juga terjadi pada sektor jasa-jasa yang tumbuh dari 5,78 persen pada 

tahun 2010 menjadi tahun 6,67 persen pada 2011. Membaiknya kinerja sektor ini 

berasal dari sub sektor jasa swasta. Jasa swasta terus tumbuh meningkat 

sepanjang tahun baik itu berupa jasa hiburan dan jasa perorangan. Tumbuhnya 

sektor jasa hiburan ini sejalan dengan meningkatnya wisatawan, sertameningkatnya 

kegiatan olahraga terutama sepakbola. Sementara itu, jasa Pemerintahan secara 

umum berada dalam tren yang sedikit melambat. Sementara itu, sektor 

pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2011 merupakan sektor non-tradables 

yang mengalami pertumbuhan yang tetap tinggi. Kinerja sektor pengangkutan dan 

komunikasi yang tetap tinggi ini dipengaruhi oleh berlanjutnya penetrasi pasar sub 
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sektor komunikasi, serta sejalan bertambahnya rute penerbangan di Bandara Udara 

Abdul Rahman Saleh. Pertumbuhan sektor ini terutama didukung perkembangan 

komunikasi data/internet yang cukup pesat sehingga dapat menjaga pertumbuhan 

sub sektor tersebut tetap tinggi Dengan perkembangan yang demikian, sub sektor 

komunikasi mampu tumbuh 9,74 persen.  

Di sisi lain, Kinerja angkutan udara yang masih tinggi ditandai dengan 

maraknya pengadaan pesawat udara oleh beberapa maskapai maupun pembukaan 

rute-rute baru penerbangan pada tahun berjalan, menempatkan sub sektor 

angkutan udara sebagai sub sektor yang tumbuh paling tinggi yaitu mencapai 23,68 

persen. Pada pihak lain, pertumbuhan angkutan jalan raya yang memiliki pangsa 

yang lebih dari 80 persen dari sub sektor pengangkutan mampu tumbuh sebesar 

6,67 persen. Nampaknya meningkatnya pertumbuhan disektor industri pengolahan, 

perdagangan dan meningkatnya ekport cukup berdampak pada sub sektor ini 

sehingga kinerja sub sektor kinerja sub sektor ini mengalami peningkatan yaitu dari 

2,65 persen menjadi 6,67 persen. Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan sektor 

listrik dan air bersih di Kabupaten Malang mengalami perlambatan pertumbuhan 

akibat kendala pasokan dan kendala infrastruktur. Sektor ini tumbuh lebih rendah 

dari 7,93 persen pada tahun 2010 menjadi 6,55 persen pada tahun 2011. 

Sementara itu, kinerja sektor listrik menunjukkan perbaikan meskipun terbatas 

seiring dengan tambahan pasokan beberapa pembangkit baru serta dukungan 

beberapa program penambahan pelanggan yang dilakukan PLN seperti program 1 

juta sambungan sehari dan tambah daya gratis. Pada tahun 2011, energi listrik yang 

terjual dan hilang dalam transmisi masing-masing mencapai 916,39 juta Kwh dan 

1.049,13 juta Kwh. Dengan demikian selama tahun 2011 sub sektor ini mampu 

tumbuh sebesar 6,42 persen. Dipihak lain, sub sektor air bersih juga mengalami 

pertumbuhan yang melambat sepanjang tahun karena penambahan infrastruktur 

yang terbatas yaitu dari 9,40 persen menjadi 7,62 persen  
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Salah satu sektor yang menikmati kenaikan pertumbuhan dan perbaikan 

pendapatan masyarakat adalah sektor bangunan. Sektor ini dalam dua tahun 

terakhir meningkat cukup tajam yaitu masing-masing sebesar 9,15 persen dan 

13,41 persen. Pertumbuhan yang relatif tinggi ini berasal dari pembangunan 

infrastruktur dan prasarana wilayah seperti pembangunan perkantoran, 

pembangunan jalan, pembangunan sarana hiburan, serta pembangunan properti 

baik residential maupun komersial. Untuk segmen properti komersial perkembangan 

pesat terjadi pada pembangunan untuk perumahaan. Salah satu indikator yang 

menggambarkan pertumbuhan sektor bangunan adalah konsumsi semen yang 

menunjukkan kecenderungan meningkat. Peningkatan pembangunan residential 

terindikasi dari peningkatan KPR yang disalurkan. Sehingga selama 2011, sektor ini 

masih mampu tumbuh sebesar 13,41 persen. 

 

4.2 Analisis Location Quotient (LQ) 

Dalam perekonomian regional terbagi menjadi dua kegiatan besar, yaitu  

kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Menurut Glasson (1977) kegiatan-kegiatan 

Basis (Basic activities) adalah kegiatan mengekspor atau memasarkan barang dan 

jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau kepada orang yang datang 

dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan 

kegiatan non basis (Non basic activities ) adalah kegiatan menyediakan barang 

yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian 

masyarakat yang bersangkutan. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu 

daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, 

menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan 

volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi 

pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan 

akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977). 
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Metode Location Quotient (LQ) merupakan salah satu teknik pengukuran 

yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau 

non basis (Richardson, 1977:16). Seperti diketahui bahwa sektor basis merupakan 

sektor-sektor yang mempunyai nilai LQ > 1 sedang sektor bukan basis adalah 

sektor-sektor yang mempunyai nilai LQ < 1. 

Berdasarkan analisis LQ pada tabel, di Kabupaten Malang terdapat tiga 

sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dengan nilai LQ>1 yaitu: 

Sektor pertanian, sektor penggalian dan pertambangan serta sektor jasa jasa. Hal 

ini memperlihatkan bahwa wilayah ini telah mampu memenuhi kebutuhannya di 

sektor ini dan dimungkinkan untuk mengekspor keluar daerah barang dan jasa pada 

sektor ini. Sedangkan pada sub sektor perdagangan memiliki nilai LQ =1 yang 

berarti sub sektor ini hanya mampu melayani pasar di Kabupaten Malang saja atau 

belum dapat memasarkan hasil sektor tersebut ke luar daerah lain. Sementara itu 

enam sektor yang lain. Sektor industri pengolahan, sektor bangunan,sektor 

listrik,gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

pengangkutan dan komunikasi dan sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan selama tahun analisis termasuk dalam sektor non basis dengan nilai 

LQ<1 

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki nilai LQ tertinggi dan 

dengan kecenderungan semakin naik yang rata rata mencapai 1,96. Hampir semua 

sub sektor dari sektor pertanian memiliki nilai LQ>1 kecual sub sektor perikanan. 
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Tabel 4.3: Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Malang 2007-2011 

No Sektor/Sub-sektor 2007 2008 2009 2010 2011 
Rata-
Rata 

I Pertanian 1.92 1.97 1.97 2.01 1.98 1.96 

 1.1 Tanaman Pangan 2.09 2.14 2.15 2.18 2.14 2.14 

 
1.2 Tanaman 
Perkebunan 2.97 3.1 3.09 3.21 3.17 3.10 

 1.3 Peternakan 1.54 1.62 1.63 1.67 1.65 1.62 

 1.4 Kehutanan 1.71 1.48 1.51 1.45 1.4 1.50 

 1.5 Perikanan 0.41 0.41 0.42 0.44 0.45 0.42 

II 
Pertambangan dan 
Penggalian 1.26 1.25 1.23 1.21 1.15 1.21 

 
2.1 Pertambangan 
Migas       

 
2.2 Pertambangan 
Non Migas       

 2.3 Penggalian 1.63 1.63 1.6 1.71 1.78 1,66 

III Industri Pengolahan 0.62 0.67 0.69 0.72 0.71 0.68 

 3.1 Industri Migas       

 
3.2 Industri Tanpa 
Migas 0.62 0.67 0.69 0.72 0.71 0.68 

IV 
Listrik Dan Air 
Bersih 0.51 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 

 4.1 Listrik 0.66 0.67 0.68 0.68 0.64 0.66 

 4.2 Gas       

 4.3 Air Bersih 0.78 0.89 0.92 0.94 0.88 0.88 

V Bangunan 0.48 0.52 0.54 0.55 0.55 0.52 

VI 
Perdagangan, Hotel 
Dan Restoran 0.89 0.87 0.85 0.82 0.8 0.84 

 6.1 Perdagangan 1.05 1.03 1.01 0.97 0.94 1.00 

 6.2 Hotel 0.16 0.16 0.17 0.16 0.16 0.16 

 6.3 Restoran 0.18 0.17 0.17 0.16 0.15 0.16 

VII 
Pengangkutan Dan 
Komunikasi 0.47 0.47 0.45 0.44 0.41 0.44 

 7.1 Angkutan 0.52 0.53 0.53 0.52 0.5 0.51 

 7.2 Komunikasi 0.41 0.4 0.36 0.35 0.33 0.37 

VIII 
Keuangan, 
Persewaan Dan Js 
Prsh 0.79 0.78 0.77 0.77 0.75 0.77 

 8.1 Bank 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 

 
8.2 Lembaga Keungan 
Bukan Bank 1.65 1.66 1.65 1.63 1.52 1.62 

 
8.3 Jasa Penunjang 
Keuangan       

 8.4 Sewa Bangunan 0.92 0.9 0.88 0.87 0.84 0.88 

 8.5 Jasa Perusahaan 0.67 0.66 0.66 0.67 0.67 0.66 

IX Jasa Jasa 1.48 1.47 1.43 1.45 1.42 1.45 

 
9.1 Pemerintahan 
Umum 1.47 1.5 1.47 1.52 1.5 1.49 

 9.2 Swasta 1.48 1.45 1.42 1.42 1.39 1.43 

Sumber: Hasil pengolahan berdasarkan data PDRB Kab. Malang 
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Jika dilihat per sub sektor, maka keunggulan komparatif pada sektor 

pertanian di kabupaten malang dipengaruhi oleh sub sektor tanaman perkebunan, 

tanaman pangan dan peternakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai LQ sub sektor-

sub sektor tersebut. Dengan hasil nilai LQ yang tinggi pada sub sektor perkebunan 

sebesar 3,1 dipengaruhi oleh kontribusi sub sektor ini dalam perekonomian 

kabupaten malang yang sangat dominan. Hal tersebut karena salah satu komoditi 

perkebunan yang menjadi andalan di kabupaten malang adalah tebu. Berdasarkan 

publikasi Hasil Hasil Pembangunan Kabupaten yang di terbitkan BAPPEDA 

kabupaten malang, diperoleh data perkembangan areal perkebunan tebu seluas 

39,733 hektar pada tahun 2009 meningkat menjadi 42,162 hektar pada tahun 2011. 

tetapi peningkatan areal perkebunan tidak berbanding dengan tingkat produksi 

perkebunan tebu yang sedikit mengalami penurunan.  

Tabel 4.3: Luas Areal Perkebunan dan Produksi Perkebunan Kabupaten 
Malang Tahun 2009-2011 

 

Uraian Satuan Tahun 
Luas Areal 

Perkebunan 
Produksi Perkebunan 

Tebu 

Ha/Ton 2009 39,733 3,375,125 

Ha/Ton 2010 39,733 3,378,459 

Ha/Ton 2011 42,162 3,334,605 

Sumber: Bappeda Kab. Malang 

Selain sub sektor tanaman Perkebunan, sub sektor potensial di Kabupaten 

Malang yang memiliki nilai LQ lebih dari satu (LQ>1) adalah sub sektor tanaman 

pangan dengan nilai LQ sebesar 2,14 dan sub sektor peternakan memiliki nilai LQ 

sebesar 1,6 dan yang terakhir kehutanan sebesar 1,5. Dengan demikian 

keunggulan komparatif sector  pertanian di Kabupaten Malang disumbang oleh 

empat sektor, yaitu sub sektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan 

kehutanan. 

Sementara itu dalam sektor keuangan, persewaan dan jasa jasa perusahaan  

terdapat satu sub sektor yang merupakan keunggulan komparatif yaitu Lembaga 
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Keuangan bukan bank yang memiliki nilai LQ sebesar 1,65. Dalam kaitan akses 

masyarakat terhadap jasa dan layanan keuangan, lembaga keuangan bukan bank 

menjadi pilihan bagi masyarakat kabupaten malang yang tidak terlayani oleh 

lembaga perbankan karena keterbatasannya, serta seperangkat peraturan juga 

persyaratan bank yang ketat, bahkan bagi sebagian masyarakat dirasakan terlalu 

rumit 

Dari analisis yang dilakukan selama periode 2007-2011 terlihat sektor 

industri pengolahan tidak termasuk sebagai sektor yang memiliki keunggulan 

komparatif (LQ<1). Hal ini memperlihatkan bahwa selama ini proses industrialisasi 

di wilayah ini berjalan lambat. Menurut teori teori perubahan struktural (structural 

change theory), perekonomian suatu wilayah dikatakan maju apabila mengarah ke 

struktur perekonomian yang modern yakni dari pola ekonomi agraris ke 

perekonomian industri serta perubahan jenis permintaan konsumen dari produk 

kebutuhan pokok dan pangan ke berbagai barang dan jasa manufaktur. Walaupun 

proses transformasi struktur ekonomi di kawasan Kabupaten Malang sudah mulai 

terlihat, namun terlihat lambat. 

 

4.3 Analisis Shift Share 

Peningkatan kegiatan ekonomi yang diindikasikan oleh kenaikan PDRB 

suatu wilayah dapat diperluas atas tiga komponen (Sjafrizal, 2008). Secara rinci 

ketiga komponen tersebut adalah peningkatan PDRB yang disebabkan oleh factor 

luar (kebijakan nasional/provinsi) atau sering disebut dengan efek pertumbuhan 

ekonomi regional (Nij). Pengaruh kedua adalah pengaruh struktur pertumbuhan 

sektor dan sub sektor, atau disebut dengan industrial mix-effect (efek bauran 

industri) (Mij) dan terakhir adalah pengaruh keuntungan kompetitif wilayah studi 

(Cij). 
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Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa secara agregat tahun 2007 sampai 

2011 terjadi pertambahan tingkat PDRB di Kabupaten malang sebesar 3,298 triliun. 

Kenaikan PDRB ini didominasi oleh tiga sektor ekonomi yaitu: sektor perdagangan, 

hotel dan restoran yang meningkat Rp 884.188 milyar, sektor industri pengolahan 

sebesar Rp 826.946 milyar dan sektor pertanian meningkat sebesar Rp 728.191 

milyar 

Dari hasil analisis Shift Share peningkatan PDRB di Kabupaten Malang 

dipengaruhi oleh empat faktor yaitu dampak ekonomi agregat di Provinsi Jawa 

Timur (faktor eksternal) yang mempengaruhi agregat PDRB Kabupaten Malang 

sebesar 5,684 triliun. Proposional shift menunjukkan output yang dihasilkan dari 

bauran industri (industry mix) dalam perekonomian Kabupaten Malang sebagai hasil 

interaksi antar kegiatan industri.  

Pengaruh dari efek bauran industri/sektoral terhadap ekonomi kabupaten 

Malang mengakibatkan pertumbuhan positif, yakni sebesar 259.494 milyar hal ini 

menunjukkan bahwa dampak dari struktur ekonomi Jawa Timur mampu 

meningkatkan PDRB kabupaten Malang. Sedangkan dampak pangsa wilayah (Cij) 

di kabupaten malang mampu tumbuh sebesar 559.133 milyar. Dengan nilai Cij yang 

positif memperlihatkan bahwa sektor tersebut memiliki tingkat kekompetitifan yang 

semakin tinggi, sedang nilai Cij negatif berarti sektor tersebut memiliki tingkat 

kekompetitifan yang semakin menurun. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafrizal (2008) bahwa peningkatan 

kegiatan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan regional atau 

wilayah yang lebih luas (nasional/provinsi). Kebijakan-kebijakan ini secara langsung 

maupun tidak langsung akan memberikan dampak pada kinerja perekonomian 

daerah. Maka perkembangan perekonomian Provinsi Jawa Timur yang 

diindikasikan oleh laju pertumbuhan ekonomi akan berdampak bagi perkembangan 
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perekonomian kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Timur. Hal ini tentu akan 

berpengaruh pula pada aktifitas perekonomian di Kabupaten Malang.  

Tabel 4.4: Perubahan Sektoral dan Komponen yang Mempengaruhi Ekonomi 

Kabupaten Malang 2007-20011 (juta rupiah) 

 

Sektor/Sub-sektor 

Total 
Peningkatan 

PDRB 
(Dij) 

Dampak 
Pertumbuhan 

Ekonomi  
Jawa Timur 

(Nij) 

Dampak 
Bauran 
Industri 

(Mij) 

Dampak 
Pangsa 
Wilayah 

(Cij) 

Pertanian 728,191 897.817.2 -421649 252023.2 

1.1 Tanaman Pangan 372,128 544.396.8 -302167 129898.6 

1.2 Tanaman Perkebunan 173,661 201.722.2 -120943 92882.13 

1.3 Peternakan 142,550 119.214.4 -35506.9 58842.47 

1.4 Kehutanan 7,850 9291.932 7397.877 -8839.81 

1.5 Perikanan 32,004 23.191.24 -6417.11 15229.87 

Pertambangan dan Penggalian 88,252 76.590.79 39916.67 -28255.5 

2.1 Pertambangan Migas 0    

2.2 Pertambangan Non Migas 0    

2.3 Penggalian 88,252 76.590.79 -4437.93 16099.14 

Industri Pengolahan 826,946 482.710.7 -94423.7 438659.1 

3.1 Industri Migas 0   0 

3.2 Industri Tanpa Migas 826,946 482.710.7 -94423.7 438659.1 

Listrik Dan Air Bersih 22,454 20.988.21 -3252.58 4718.376 

4.1 Listrik 19,010 18.940.69 453.2105 -383.902 

4.2 Gas 0    

4.3 Air Bersih 4,164 1880.145 537.4191 1746.436 

Bangunan 95,750 45.974.05 2683.487 47092.46 

Perdagangan, Hotel Dan 
Restoran 884,188 748.935.7 496805.2 -361553 

6.1 Perdagangan 853,112 722.175.5 474258.7 -343322 

6.2 Hotel 7,233 3834.677 2393.271 1005.052 

6.3 Restoran 23,843 22.925.31 16183.13 -15265.4 

Pengangkutan Dan Komunikasi 134,275 87.340.49 104405.2 -57470.6 

7.1 Angkutan 63,850 56.317.17 8877.796 -1344.97 

7.2 Komunikasi 70,425 31.023.32 83438.4 -44036.7 

Keuangan, Persewaan Dan Js 
Prsh 151,357 11.9858.5 45321.96 -13823.5 

8.1 Bank 15,829 11.085.37 5686.451 -942.82 

8.2 Lembaga Keungan Bukan 
Bank 55,838 29821.03 36406.54 -10389.6 

8.3 Jasa Penunjang Keuangan 0    

8.4 Sewa Bangunan 54,895 52.020.59 22438.38 -19564 

8.5 Jasa Perusahaan 24,788 26.932.7 -5536.2 3391.494 

Jasa Jasa 367,477 384.913.4 481.787 -17918.2 

9.1 Pemerintahan Umum 129,472 124.140.5 -24122.6 29454.13 

9.2 Swasta 238,005 260.772.7 24689.91 -47457.6 

Total 3,298,889 5684117 259494 559133 

Sumber: Hasil pengolahan berdasarkan data PDRB Kab. Malang 
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Dampak atau pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur ini dapat 

dikatakan sebagai pengaruh yang bersumber dari luar Kabupaten Malang (di luar 

kebijakan daerah), oleh karena itu pengaruh ini sering pula disebut faktor eksternal. 

Pada tabel menunjukkan bahwa pengaruh kinerja perekonomian Provinsi Jawa 

Timur memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Malang. 

Faktor eksternal ini telah mengakibatkan peningkatan PDRB kabupaten Malang 

sebesar RP 5.684 triliun. Kondisi ini menunjukkan kinerja perekonomian kabupaten 

Malang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal 

Pada tingkat sektoral, pengaruh perekonomian jawa timur terlihat jelas pada 

hampir seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Malang. Sub sektor perdagangan 

merupakan sub sektor yang paling dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pengaruh 

faktor eskternal pada sektor perdagangan ini mencapai Rp 722,1 milyar. Hal ini 

memperlihatkan bahwa Kebijakan kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk 

perkembangan industri dan perdagangan ini mampu menjadi penggerak 

perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Pada sektor pertanian terlihat bahwa sub sektor tanaman bahan pangan 

merupakan sub sektor yang paling dipengaruhi oleh faktor eksternal sebesar Rp 

544,3 milyar namun secara riil sub sektor ini hanya mampu meningkat sebesar Rp 

372,1 milyar. Dan Tanaman perkebunan dipengaruhi faktor eksternal sebesar Rp 

201,7 milyar tetapi secara riil meningkat Rp 173,6 milyar. Dan peternakan 

meningkat sebesar Rp 119,4 milyar. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan 

di sektor pertanian yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur maupun 

Pemerintah Pusat sangat membantu pengembangan sektor pertanian. Adapun sub 

sektor lain yang PDRB-nya dipengaruhi secara signifikan oleh faktor luar secara 

berurutan adalah industri pengolahan Rp 482,7 milyar, swasta Rp 260,7 milyar dan 

pemerintah umum sebesar Rp 124,1 milyar. 
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Pengaruh bauran industri (industrial mix) di provinsi Jawa Timur berdampak 

secara positif terhadap peningkatan PDRB di kabupaten Malang sebagaimana 

terlihat di tabel. Akibat bauran industri tersebut PDRB kabupaten Malang meningkat 

sebesar Rp 259,4 milyar selama periode 2007-2011. Pengaruh bauran industri 

secara sektoral terlihat adanya beberapa sektor yang mengalami penurunan karena 

efek bauran industri yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, serta listrik dan air 

bersih. 

Sektor pertanian mengalami penurunan PDRB sebesar Rp 421,6 milyar, 

sektor industri pengolahan mengalami penurunan PDRB sebesar Rp 94,4 milyar, 

serta sektor listrik juga mengalami penurunan PDRB sebesar 3,2 milyar. Hal ini 

memperlihatkan bahwa sektor ini secara regional provinsi kurang berkembang pesat 

dan bahkan struktur industri tersebut kurang cocok berada di Kabupaten Malang. 

Sedangkan sektor sektor yang mengalami dampak positif bauran industri 

terkuat secara berurutan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 

496,8 milyar, keuangan dan jasa perusahaan sebesar Rp 45,3 milyar, Jasa jasa 

sebesar Rp 481,7 milyar, pengangkutan dan komunikasi Rp 104,4 milyar, serta 

bangunan sebesar Rp 2,6 milyar dengan bauran positif mengindikasikan bahwa 

struktur industri tersebut sesuai dengan kondisi Kabupaten Malang. 

Pengaruh komponen differential shift yang menunjukkan tingkat daya saing 

wilayah, nilai differential shift sektor perekonomian kabupaten malang selama 

periode 2007-2011 ada yang positif dan negatif. Nilai positif memperlihatkan bahwa 

sektor tersebut memiliki tingkat kekompetitifan yang semakin tinggi. Sedangkan nilai 

negatif menunjukkan sektor tersebut memiliki tingkat kekompetitifan yang semakin 

menurun. 

Sektor dalam perekonomian Kabupaten Malang yang tingkat kekompetitifan 

cukup tinggi yaitu sektor pertanian yang memberikan sumbangan terhadap 

pertambahan output ekonomi di sektor pertanian sebesar Rp 252 milyar dan sektor 
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industri pengolahan dengan nilai Cij sebesar 438,6 milyar. kedua sektor tersebut 

merupakan sektor yang memiliki tingkat kekompetitifan yang semakin tinggi 

dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur. Sedangkan 

lima sektor lainnya yaitu  pertambangan dan penggalian, perdagangan, hotel dan 

restoran, pengangkutan dan komunikasi keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan serta jasa jasa memiliki nilai Cij negatif yang mengindikasikan 

lemahnya daya saing atau kemandirian sektor ini. 

4.4 Pergeseran Sektor-Sektor Perekonomian (Pergeseran Bersih) 

Pergeseran bersih (PB) diperoleh dari hasil penjumlahan proposional shift 

dan different shift di setiap sektor perekonomian. Apabila PB>0, maka pertumbuhan 

sektor di Kabupaten Malang termasuk kelompok yang progresif ( maju). Sedangkan 

PB<0 maka sektor perekonomian di Kabupaten Malang termasuk kelompok lamban 

Berdasar tabel diatas, secara agregat pergeseran bersih di Kabupaten 

Malang menghasilkan nilai positif, yang tuurut memberikan sumbangan terhadap 

pertumbuhan PDRB pada periode 2007-2011 di Kabupaten Malang sebesar Rp 

818,6 milyar. struktur perekonomian Kabupaten Malang tidak sepenuhnya sesuai 

dengan struktur perekonomian jawa timur mampu diimbangi dengan nilai daya saing 

wilayah. Hal ini memperlihatkan bahwa secara umum kabupaten malang termasuk 

ke dalam kelompok daerah yang progresif (maju) 

 Secara sektoral, hampir semua sektor memiliki nilai PB>0 kecuali dua sektor 

yang memiliki PB<0 yaitu sektor pertanian dan sektor jasa jasa. Pada sektor 

pertambangan dan penggalian pergeseran bersihnya mampu menambah 

pertumbuhan output sebesar 11,6 milyar terhadap total pertumbuhan di sektor 

tersebut. Dan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan 

restoran merupakan sektor yang paling progresif diantara semua sektor, sektor 

industri memiliki nilai pergeseran bersih Rp 344,2 milyar sedangkan sektor 

perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai sebesar Rp 135,2 milyar. sedangkan 



53 
 

pada sektor pertanian pergeseran bersih justru membebani tingkat pertmbuhan 

output sebesar Rp 169,6 milyar. 

Tabel 4.5: Pergeseran Bersih Sektor Perekonomian Kabupaten Malang 

Sektor/Sub-sektor Nilai 

Pertanian -169626 

1.1 Tanaman Pangan -172269 

1.2 Tanaman Perkebunan -28061.2 

1.3 Peternakan 23335.62 

1.4 Kehutanan -1441.93 

1.5 Perikanan 8812.758 

Pertambangan dan Penggalian 11661.21 

2.1 Pertambangan Migas 0 

2.2 Pertambangan Non Migas 0 

2.3 Penggalian 11661.21 

Industri Pengolahan 344235.3 

3.1 Industri Migas 0 

3.2 Industri Tanpa Migas 344235.3 

Listrik Dan Air Bersih 1465.792 

4.1 Listrik 69.30823 

4.2 Gas 0 

4.3 Air Bersih 2283.855 

Bangunan 49775.95 

Perdagangan, Hotel Dan Restoran 135252.3 

6.1 Perdagangan  130936.5 

6.2 Hotel 3398.323 

6.3 Restoran 917.6938 

Pengangkutan Dan Komunikasi 46934.51 

7.1 Angkutan 7532.83 

7.2 Komunikasi 39401.68 

Keuangan, Persewaan Dan Js Prsh 31498.47 

8.1 Bank 4743.631 

8.2 Lembaga Keungan Bukan Bank 26016.97 

8.3 Jasa Penunjang Keuangan 0 

8.4 Sewa Bangunan 2874.407 

8.5 Jasa Perusahaan -2144.7 

Jasa Jasa -17436.4 

9.1 Pemerintahan Umum 5331.537 

9.2 Swasta -22767.7 

Jumlah 818628.3 

Sumber: Hasil pengolahan berdasarkan data PDRB Kab. Malang 

Profil pertumbuhan sektor perekonomian digunakan untuk mengevaluasi 

pertumbuhan sektor perekonomian di wilayah Kabupaten Malang pada waktu yang 

telah di tentukan. Pada sumbu horizontal terdapat PS sebagai absis, sedangkan 

pada sumbu vertikal terdapat DS sebagai ordinat yang dapat di lihat pada gambar 
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Gambar 4.1: Proportional Shift (PS) dan Diference Shift (DS) Sektor Ekonomi di 

Kabupaten Malang Periode 2007-2011 

 

 
Sumber: Hasil pengolahan berdasarkan data PDRB Kab. Malang 
 

Kuadran I memperlihatkan bahwa presentase PS dan DS bernilai positif. 

Sektor yang berada pada kuadran I adalah sektor bangunan. Hal ini 

memperlihatkan sektor bangunan ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan memiliki 

daya saing yang baik di Kabupaten Malang dibandingkan dengan Provinsi Jawa 

Timur sehingga sektor ini tergolong ke dalam sektor pregresif (maju) 

 Kuadran II (PS positif dan DS negatif) menunjukkan bahwa sektor ekonomi 

yang ada di wilayah Kabupaten malang pertumbuhannya cepat ( PS>0), tetapi tidak 

mampu bersaing dengan sektor ekonomi dari Provinsi Jawa Timur. Sektor yang 

berada di kuadran II yaitu: sektor pertambangan dan penggalian, perdagangan, 

hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan, serta sektor jasa jasa. Hal ini memberikan pengertian bahwa sektor 

sektor tersebut berada pada posisi tertekan tapi sedang berkembang (developing). 
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 Pada kuadran IV ditempati oleh sektor pertanian, sektor industri pengolahan 

dan sektor listrik dan air bersih. Sektor ini mempunyai kecenderungan sebagai 

sektor yang tertekan tapi berpotensi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor sektor 

tersebut memiliki pertumbuhan yang lambat tetapi memiliki daya saing yang baik 

jika di bandingkan wilayah lain 

 Kabupaten Malang berdasarkan evaluasi profil pertumbuhan tidak ada 

sektor yang berada pada kuadran III PS negatif dan DS negatif). Yang berarti 

bahwa di Kabupaten Malang menunjukkan tidak ada sektor ekonomi yang 

dikategorikan sebagi sektor yang terbelakang dan berdaya saing lemah ata 

dikategorikan terbelakang. Hal tersebut menguntungkan bagi pemerintah 

Kabupaten Malang sendiri sehingga dapat lebih mudah untuk meningkatkan 

pertumbuhan sektor perekonomiannya 

 

4.5 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan alat analisis yang digunakan 

untuk melihat potensi sektor ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan. Menurut 

Yusuf (1999), analisis MRP terdiri atas 2 instrumen pengukuran yaitu Rasio 

Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) yang menunjukkan rasio pertumbuhan antara 

wilayah studi dengan wilayah referensi yang lebih besar. Dalam hal ini adalah 

Kabupaten Malang terhadap Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya instrumen kedua 

adalah Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) yaitu rasio pertumbuhan suatu 

sektor/sub sektor ekonomi pada wilayah referensi terhadap pertumbuhan ekonomi 

agregat pada wilayah referensi. 

Secara sektoral tabel menunjukkan bahwa RPs sektor pertanian di 

kabupaten malang memiliki nilai lebih dari 1. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

sektor pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang potensial di Kabupaten Malang 

berdasarkan kriteria pertumbuhan. Tetapi RPs sub sektor kehutanan di kabupaten 
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malang memiliki nilai kurang dari 1 berarti sub sektor ini bukan merupakan sektor 

potensial. Di provinsi jawa timur sektor pertanian juga merupakan sektor yang 

potensial karena memiliki nilai RPr lebih dari 1. Sedangkan untuk RPr di Provinsi 

Jawa Timur juga menunjukkan sub sektor kehutanan yang memiliki nilai RPr yang 

kurang dari 1  

Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Malang memiliki nilai 

kurang dari 1 yang berarti sektor ini bukan kegiatan potensial begitu juga dengan 

kondisi di provinsi jawa timur bahwa sektor pertambangan dan penggalian memiliki 

nilai kurang dari 1. Berarti sektor ini secara keseluruhan kurang potensial dari sisi 

pertumbuhannya. Namun RPs sub sektor penggalian menunjukkan nilai lebih dari 1, 

begitu juga dengan RPr bahwa sub sektor penggalian memiliki nilai lebih dari 1. Hal 

ini memperlihatkan sub sektor ini merupakan sektor potensial berdasarkan kriteria 

pertumbuhan 

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang sangat potensial di 

kabupaten malang dengan nilai RPs=2,12. Hal ini berarti Sektor ini potensial 

berdasarkan kriteria pertumbuhan. Dan untuk seluruh Provinsi Jawa Timur cukup 

potensial dengan nilai RPr=1,24. Sektor listrik, gas dan air minum di Kabupaten 

Malang merupakan sektor potensial karena memiliki nilai RPs lebih dari 1 dengan 

nilai RPs=1,26, potensinya sektor ini didukung oleh sub sektor air bersih (RPs=1,72) 

sedangkan sub sektor listrik kurang potensial di Kabupaten Malang dengan nilai 

RPs=0.9 begitu juga dengan sub sektor gas karena Kabupaten Malang tidak 

memiliki cadangan gas dan bumi di sub sektor ini.  

Sektor bangunan di Kabupaten Malang juga merupakan sektor yang 

potensial dengan RPs=1,96 dari sisi pertumbuhannya, namun jika dibandingkan 

dengan pertumbuhan sektor bangunan di Provinsi Jawa Timur (RPr=0,94) sektor ini 

bukan kegiatan potensial dari sisi pertumbuhan. Selanjutnya sektor perdagangan, 

hotel dan restoran bukan sektor potensial dengan nilai RPs=0,70, tetapi secara 
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sektoral, sub sektor hotel merupakan sektor potensial karena memiliki nilai 

RPs=1,16. Adapun sub sektor perdagangan dengan nilai RPs=0,71 dan sub sektor 

restoran RPs=0,60 kurang potensial di Kabupaten Malang dari sisi pertumbuhan. 

Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur sektor perdagangan, hotel dan restoran 

bukan merupakan sektor yang potensi dengan nilai RPr=0,60, demikian juga semua 

sektor pembentuknya tidak potensial dari sisi pertumbuhan 

Tabel 4.6: Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Malang (RPs) 
dan Rasio Pertumbuhan Provinsi Jawa Timur (RPr) 

 
Sektor/Sub-sektor RPs Rpr 

Pertanian 1.529274 1.885506 

1.1 Tanaman Pangan 1.536263 2.247443 

1.2 Tanaman Perkebunan 2.149832 2.497215 

1.3 Peternakan 1.702953 1.424178 

1.4 Kehutanan 0.470347 0.556743 

1.5 Perikanan 1.907938 1.38256 

Pertambangan dan Penggalian 0.757479 0.65739 

2.1 Pertambangan Migas   

2.2 Pertambangan Non Migas   

2.3 Penggalian 1.223125 1.061507 

Industri Pengolahan 2.129729 1.24318 

3.1 Industri Migas   

3.2 Industri Tanpa Migas 2.129729 1.24318 

Listrik Dan Air Bersih 1.266039 1.183393 

4.1 Listrik 0.980205 0.976631 

4.2 Gas   

4.3 Air Bersih 1.722395 0.777702 

Bangunan 1.967835 0.94485 

Perdagangan, Hotel Dan Restoran 0.709769 0.601197 

6.1 Perdagangan  0.713045 0.603607 

6.2 Hotel 1.161378 0.615721 

6.3 Restoran 0.609664 0.586198 

Pengangkutan Dan Komunikasi 0.700277 0.455502 

7.1 Angkutan 0.97937 0.863827 

7.2 Komunikasi 0.615271 0.271037 

Keuangan, Persewaan Dan Js Prsh 0.916313 0.725622 

8.1 Bank 0.943785 0.660952 

8.2 Lembaga Keungan Bukan Bank 0.843123 0.450281 

8.3 Jasa Penunjang Keuangan   

8.4 Sewa Bangunan 0.737252 0.698648 

8.5 Jasa Perusahaan 1.158507 1.258743 

Jasa Jasa 0.953507 0.99875 

9.1 Pemerintahan Umum 1.294489 1.241183 

9.2 Swasta 0.833752 0.913509 

Sumber: Hasil pengolahan berdasarkan data PDRB Kab. Malang 

Sektor pengangkutan dan komunikasi Kabupaten Malang juga bukan 

merupakan sektor yang potensial dilihat dari nilai Rpsnya. Begitu juga semua sub 
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sektor pembentuknya tidak potensial dari sisi pertumbuhan. Kondisi tersebut sama 

dengan wilayah Provinsi Jawa Timur, sektor pengangkutan dan komunikasi tidak 

berpotensi dari sisi pertumbuhan dengan nilai RPr=0,45. Sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan di Kabupaten Malang juga tidak berpotensi 

(RPs=0,95), kondisi ini didorong oleh sub sektor pembentuknya yang kesemuanya 

tidak potensial. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Timur, sektor ini bukan 

merupakan sektor yang potensial (RPr=0,70). Namun ada satu sub sektor yang 

memiliki nilai RPs lebih dari satu yaitu sub sektor jasa perusahaan dengan nilai 

RPs=1,15 yang merupakan sub sektor pontensial dari sisi pertumbuhan. Adapun 

sub sektor yang sama di Provinsi Jawa Timur juga merupakan sub sektor yang 

potensi dengan nilai RPr=1.24 

Selanjutnya sektor jasa jasa di Kabupaten Malang juga bukan merupakan 

sektora yang potensial karena memiliki RPs kurang dari satu. Namun sub sektor 

pembentuknya pemerintahan umum cukup potensial dengan nilai RPs=1,29, sub 

sektor swasta tidak potensi RPs=0,80. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur sektor 

jasa jasa juga bukan merupakan sektor potensi (RPr=0.9), hal yang sama dengan 

sub sektor pemerintahan umum memiliki nilai RPr lebih dari 1 yaitu RPr=1,24. 

Tetapi sebaliknya sub sektor swasta bukan sektor potensi dengan nilai RPr=0,91 

 

4.6 Analisis Overlay 

 Sektor unggulan adalah sektor yang dimana keberadaannya diharapkan 

dapat meningkatkan pertumbuhan suatu wilayah. Kriteria sektor unggulan pun 

sangat bervariasi. Tergantung seberapa besar peranan sektor tersebut dalam 

pembangunan wilayah. Secara hipotesis Fachrurrazy (2009) merumuskan 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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 Analisis Overlay merupakan analisis yang digunakan untuk melihat sektor 

dan sub sektor ekonomi unggulan baik dari sisi kontribusi maupun dari sisi 

pertumbuhan PDRB. Sedangkan untuk hal ini analisis overlay yang digunakan 

dengan menggabungkan hasil analisis LQ, hasil analisis Shift Share dan hasil 

analisis MRP 

Dari tabel 4.7 memperlihatkan hasil analisis overlay tidak ada satupun sektor 

ekonomi yang potensial di Kabupaten Malang tetapi secara sektoral terdapat tiga 

sub sektor ekonomi yang berpotensi, yaitu sub sektor peternakan, penggalian dan 

pemerintahan umum. Berdasarkan hasil analisis LQ, sub sektor peternakan 

termasuk dalam sektor basis (LQ>1) dengan nilai kontribusi sebesar 1,62. Selain 

itu, subsekor peternakan termasuk sektor yang potensial berdasar kriteria 

pertumbuhan dengan nilai RPs lebih dari satu yaitu 1,70. Dan sub sektor 

peternakan memiliki pertumbuhan sektor di kabupaten Malang termasuk kelompok 

yang progresif (maju) karena memiliki pergeseran bersih lebih dari 0. 

Sub sektor penggalian juga termasuk dalam sektor basis di perekonomian 

kabupaten malang dengan nilai LQ>1 yaitu 1,66. Dan sub sektor penggalian 

merupakan sub sektor yang cukup progresif karena mampu menambah 

pertumbuhan output sebesar 11,6 milyar terhadap total pertumbuhan di sektor 

tersebut Dan memiliki rasio pertumbuhan cukup bagus dengan nilai RPs 1.22.  

selanjutnya, sub sektor pemerintahan umum juga memiliki keunggulan komparatif 

dengan nilai LQ sebesar 1,49 yang menandakan masih cukup berpengaruhnya 

peran pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Malang. Dan sub sektor ini 

memiliki nilai RPs dan pergeseran bersih yang positif berarti sub sektor ini termasuk 

sub sektor unggulan di kabupaten malang 

Dengan notasi semuanya positif (+ + +) mengindikasikan bahwa ketiga sub 

sektor ini memiliki kontribusi, progresif dan rasio pertumbuhan yang baik jika 

dibandingkan dengan perekonomian Provinsi Jawa Timur dan dapat ditentukan 
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bahwa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Malang adalah sub sektor 

peternakan, penggalian dan pemerintahan umum 

Tabel 4.7: Analisis Overlay Ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2007-2011 

 

Sektor/Sub-sektor 
 

Keunggulan 
Komparatif 

(LQ) 
 

Pergeseran 
Bersih 

(Shift Share) 
 

Rasio 
Pertumbuhan 

(MRP) 
 

Overlay 
 

Pertanian 1.96 -169626 1.52 +  -  + 

1.1 Tanaman Pangan 2.14 -172269 1.53 + - + 

1.2 Tanaman 
Perkebunan 

3.10 -28061.2 2.14 + - + 

1.3 Peternakan 1.62 23335.62 1.70 + + + 

1.4 Kehutanan 1.50 -1441.93 0.47 + - - 

1.5 Perikanan 0.42 8812.758 1.90 - + + 

Pertambangan dan 
Penggalian 

1.21 11661.21 0.75 + + - 

2.1 Pertambangan Migas     

2.2 Pertambangan Non 
Migas 

    

2.3 Penggalian 1,66 11661.21 1.22 + + + 

Industri Pengolahan 0.68 344235.3 2.12 - + + 

3.1 Industri Migas  0   

3.2 Industri Tanpa Migas 0.68 344235.3 2.12 - + + 

Listrik Dan Air Bersih 0.52 1465.792 1.26 - + + 

4.1 Listrik 0.66 69.30823 0.98 - + - 

4.2 Gas  0   

4.3 Air Bersih 0.88 2283.855 1.72 - + + 

Bangunan 0.52 49775.95 1.96 - + + 

Perdagangan, Hotel 
Dan Restoran 

0.84 135252.3 0.70 - + - 

6.1 Perdagangan  1.00 130936.5 0.71 + + - 

6.2 Hotel 0.16 3398.323 1.16 - + + 

6.3 Restoran 0.16 917.6938 0.6 - + - 

Pengangkutan Dan 
Komunikasi 

0.44 46934.51 0.70 - + - 

7.1 Angkutan 0.51 7532.83 0.97 - + - 

7.2 Komunikasi 0.37 39401.68 0.61 - + - 

Keuangan, Persewaan 
Dan Js Prsh 

0.77 31498.47 0.91 - + - 

8.1 Bank 0.28 4743.631 0.94 - + 

8.2 Lembaga Keungan 
Bukan Bank 

1.62 26016.97 0.84 + + - 

8.3 Jasa Penunjang 
Keuangan 

    

8.4 Sewa Bangunan 0.88 2874.407 0.73 - + - 

8.5 Jasa Perusahaan 0.66 -2144.7 1.15 - - + 

Jasa Jasa 1.45 -17436.4 0.95 + -  - 

9.1 Pemerintahan 
Umum 

1.49 5331.537 1.29 + + + 

9.2 Swasta 1.43 -22767.7 0.83 + - + 

Sumber: Hasil pengolahan berdasarkan data PDRB Kab. Malang 
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4.7 Analisis Penentuan dan Pemetaan Sektor Unggulan Analisis Tipologi 

Klassen 

Metode Klassen Tipology digunakan untuk mengetahui pengelompokkan 

sektor ekonomi dalam Kabupaten Malang menurut struktur pertumbuhannya. 

Dengan menggunakan Matrix Klassen dapat dilakukan empat pengelompokkan 

sektor dengan memanfaatkan laju pertumbuhan dan nilai kontribusi. Laju 

pertumbuhan ekonomi dan kontribusi sektor sektor ekonomi terhadap PDRB di 

Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 4.8  di bawah 

ini 

Melalui pengklasifikasian sektor dan sub sektor ekonomi di Kabupaten 

Malang berdasarkan tipologi klassen yang termasuk sektor/sub sektor potensial dan 

tumbuh cepat yaitu sektor pertanian dan sektor jasa jasa sedangkan sub sektor 

adalah sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, penggalian dan sub 

sektor pemerintahan umum. Hal ini mengindikasikan sektor/sub sektor tersebut 

memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama pada tingkat provinsi 

Sektor/sub sektor yang tergolong ke dalam sektor maju tapi tertekan adalah 

sektor penggalian dan pertambangan serta sub sektornya yaitu sub sektor 

kehutanan, perdagangan dan sub sektor swasta. Sektor yang termasuk klasifikasi 

ini merupakan sekto/sub sektor yang laju pertumbuhannya lebih kecil dari laju 

pertumbuhan sektor/sub sektor di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi kontribusi 

sektor/subsektro tersebut lebih besar dari kontribusi sektor/sub sektor di Provinsi 

Jawa Timur. 

Melalui pengklasifikasian sektor dan sub sektor ekonomi di Kabupaten 

Malang berdasarkan tipologi klassen yang termasuk sektor/sub sektor potensial dan 

tumbuh cepat yaitu sektor pertanian dan sektor jasa jasa sedangkan sub sektor 

adalah sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, penggalian dan sub 
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sektor pemerintahan umum. Hal ini mengindikasikan sektor/sub sektor tersebut 

memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama pada tingkat provinsi 

Tabel 4.8: Klasifikasi Sektor/Sub sektor Ekonomi menurut Tipologi Klassen di 
Kabupaten Malang Tahun 2007-2011 

 

Sektor/Sub-sektor 
Kab. Malang Prov. Jawa timur 

Keterangan 
Kont Pertr Kontr Pert 

Pertanian 31 4.39 15.41 2.99 Sektor potensial dan tumbuh cepat 

1.1 Tanaman Pangan 18.33 3.72 8.51 2.32 Sektor potensial dan tumbuh cepat 

1.2 Tanaman Perkebunan 6.87 4.53 2.20 2.42 Sektor potensial dan tumbuh cepat 

1.3 Peternakan 4.22 6.69 2.58 4.30 Sektor potensial dan tumbuh cepat 

1.4 Kehutanan 0.31 4.67 0.20 7.76 Sektor maju tapi tertekan 

1.5 Perikanan 0.82 6.80 1.91 4.54 Sektor berkembang cepat 

Pertambangan dan 
Penggalian 2.70 6.47 2.20 8.37 Sektor maju tapi tertekan 

2.1 Pertambangan Migas   0.41 22.36 Sektor relatif tertinggal 

2.2 Pertambangan Non Migas   0.19 7.31 Sektor relatif tertinggal 

2.3 Penggalian 2.68 6.47 1.60 5.59 Sektor potensial dan tumbuh cepat 

Industri Pengolahan 17.84 9.49 25.98 4.46 Sektor berkembang cepat 

3.1 Industri Migas      

3.2 Industri Tanpa Migas 17.84 9.49 26.26 4.46 Sektor berkembang cepat 

Listrik Dan Air Bersih 0.72 5.36 1.38 6.42 Sektor relatif tertinggal 

4.1 Listrik 0.65 5.03 0.97 5.58 Sektor relatif tertinggal 

4.2 Gas   0.33 10.97  

4.3 Air Bersih 0.08 8.35 0.08 6.32 Sektor berkembang cepat 

Bangunan 1.59 10.41 3.25 4.79 Sektor berkembang cepat 

Perdagangan, Hotel Dan 
Restoran 25.90 5.90 30.33 8.50 Sektor relatif tertinggal 

6.1 Perdagangan  24.98 5.90 24.80 8.59 Sektor maju tapi tertekan 

6.2 Hotel 0.14 7.99 0.87 6.89 Sektor berkembang cepat 

6.3 Restoran 0.78 5.48 4.67 8.38 Sektor relatif tertinggal 

Pengangkutan Dan 
Komunikasi 3.16 7.83 6.52 10.26 Sektor relatif tertinggal 

7.1 Angkutan 1.95 6.15 3.91 5.91 Sektor berkembang cepat 

7.2 Komunikasi 1.20 8.71 3.44 15.90 Sektor relatif tertinggal 

Keuangan, Persewaan Dan Js 
Prsh 4.21 6.37 5.26 7.44 Sektor relatif tertinggal 

8.1 Bank 0.40 7.09 2.01 7.72 Sektor relatif tertinggal 

8.2 Lembaga Keungan Bukan 
Bank 1.11 9.31 1.47 10.65 Sektor relatif tertinggal 

8.3 Jasa Penunjang Keuangan     Sektor relatif tertinggal 

8.4 Sewa Bangunan 1.79 5.38 2.02 7.94 Sektor relatif tertinggal 

8.5 Jasa Perusahaan 0.92 4.63 1.36 4.88 Sektor relatif tertinggal 

Jasa Jasa 13.78 5.19 9.03 6.06 Sektor potensial dan tumbuh cepat 

9.1 Pemerintahan Umum 4.32 5.61 2.87 3.83 Sektor potensial dan tumbuh cepat 

9.2 Swasta 8.86 4.98 6.16 5.94 Sektor maju tapi tertekan 

Sumber: Hasil pengolahan berdasarkan data PDRB Kab. Malang 
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Melalui pengklasifikasian sektor dan sub sektor ekonomi di Kabupaten 

Malang berdasarkan tipologi klassen yang termasuk sektor/sub sektor potensial dan 

tumbuh cepat yaitu sektor pertanian dan sektor jasa jasa sedangkan sub sektor 

adalah sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, penggalian dan sub 

sektor pemerintahan umum. Hal ini mengindikasikan sektor/sub sektor tersebut 

memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama pada tingkat provinsi 

Sektor/sub sektor yang tergolong ke dalam sektor maju tapi tertekan adalah 

sektor penggalian dan pertambangan serta sub sektornya yaitu sub sektor 

kehutanan, perdagangan dan sub sektor swasta. Sektor yang termasuk klasifikasi 

ini merupakan sekto/sub sektor yang laju pertumbuhannya lebih kecil dari laju 

pertumbuhan sektor/sub sektor di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi kontribusi 

sektor/subsektro tersebut lebih besar dari kontribusi sektor/sub sektor di Provinsi 

Jawa Timur. 

Sektor/sub sektor yang berkembang cepat, yaitu sektor/sub sektor yang laju 

pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor/sub 

sektor di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi kontribusi sektor/sub sektor tersebut lebih 

rendah dari kontribusi sektor/sub sektor di Provinsi Jawa Timur. Sektor yang 

termasuk dalam klasifikasi ini adalah sektor industri pengolahan dan bangunan, 

sedangkan sub sektor termasuk klasifikasi ini yaitu sub sektor perikanan, sub sektor 

angkutan, sub sektor hotel dan sub sektor air bersih 

Dari hasil analisis tipologi klassen menunjukkan masih banyak sektor/sub 

sektor di Kabupaten Malang tergolong ke dalam sektor relatif tertinggal, dimana 

sektor/sub sektor memiliki tingkat pertumbuhan dan kontribusinya lebih rendah dari 

tingkat pertumbuhan dan kontribusi yang sama pada tingkat provinsi. Sektor/sub 

sektor selain yang masuk dikategori di atas termasuk dalam kelompok sektor/sub 

sektor yang relatif tertinggal selengkapnya lihat Tabel 4.8 
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Dari hasil analisis tipologi klassen ini dapat diketahui potensi sektor/sub 

sektor ekonomi di Kabupaten Malang  sehingga dapat menjadi tolak ukur sekaligus 

acuan bagi pemerintah Kabupaten Malang dalam menentukan perencanaan dan 

kebijakan pembangunan. 


