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ABSTRAKSI 
 
Fauziah, Nur. 2011. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Kasus pada Kabupaten Malang, Kota 
Malang, dan Kota  Batu). Skripsi, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Dr. Rachmad Kresna Sakti, SE.,MSi. 
 

Pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan daerah yaitu 
otonomi daerah dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga 
dalam mewujudkan  pembangunan perekonomian di Malang Raya perlu untuk 
melakukan perencanaan  yang  teliti antara sektor satu dengan sektor lain, serta 
evaluasi  terhadap  hasil-hasil  pembangunan  yang  telah  dicapai yaitu dengan 
identifikasi sektor unggulan yang memiliki keunggulan komparatif dan 
keunggulan kompetitif, serta penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan 
tersebut, dimana sektor-sektor perekonomian yang unggul tersebut belum tentu 
menjadi sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui sektor apa saja yang saat ini 
menjadi sektor ekonomi unggulan di Malang Raya, (2) mengetahui sejauh mana 
kemampuan sektor-sektor ekonomi unggulan tersebut dalam penyerapan tenaga 
kerja di Malang Raya. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan 
kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini merupakan data sekunder. Dalam penelitian ini, untuk menentukan sektor 
unggulan tersebut digunakan perhitungan dengan menggunakan PDRB ADHK 
Malang Raya periode 2005-2009 dengan analisis LQ, MRP, dan Overlay, serta 
SSA untuk mengetahui struktur, peran, dan pergeseran pertumbuhan sektor 
ekonomi, serta elastisitas penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan 
banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada sektor ekonomi untuk mengetahui 
kemampuan sektor ekonomi unggulan tersebut. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil derskriptif sektor 
ekonomi unggulan di Malang Raya yaitu yang merupakan sektor ekonomi 
unggulan di Kabupaten Malang adalah sektor pertanian. Selanjutnya sektor 
unggulan di Kota Malang adalah sektor industri dan sektor jasa-jasa. Sedangkan 
sektor unggulan di Kota Batu adalah sektor pertanian dan jasa-jasa. Sedangkan 
berdasarkan nilai elastisitas penyerapan tenaga kerja, untuk Kabupaten Malang 
yaitu setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan daya 
serap tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 3,56% pada tahun 2008 
namun sempat menyebabkan kenaikan daya serap tenaga kerja pada tahun 
2007. Selanjutnya kemampuan sektor ekonomi unggulan dalam penyerapan 
tenaga kerja di Kota Malang yaitu setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 
menyebabkan peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor industri sebesar 
5,85% pada tahun 2009 namun sempat menyebabkan penurunan daya serap 
tenaga kerja pada tahun 2006 dan 2008 sedangkan pada sektor jasa-jasa 
menyebabkan penurunan daya serap tenaga kerja sebesar 1,29% pada tahun 
2009 namun pada tahun-tahun sebelumnya menyebabkan peningkatan. 
Sedangkan kemampuan sektor ekonomi unggulan dalam penyerapan tenaga 
kerja di Kota Batu yaitu setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan 
penurunan daya serap tenaga kerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 1,35% 
pada tahun 2009 dan peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor jasa-jasa 
sebesar 6,12% pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya namun tidak pada 
tahun 2008 yang menyebabkan penurunan daya serap tenaga kerja. 
 
Kata kunci: LQ, MRP, Overlay, SSA, Sektor Unggulan, Elastisitas Tenaga Kerja. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia sebagai negara berkembang akan terus berupaya melakukan 

pembangunan di segala bidang, di dalamnya termasuk pembangunan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan kenaikan 

pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang 

disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2005:6). Dalam 

pembangunan ekonomi juga menyangkut alokasi sumberdaya diantara sektor-

sektor kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi digunakan untuk meningkatkan 

taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan nasional yaitu 

kemakmuran.  

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini merupakan 

target utama pembangunan. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang 

tercapai maka dapat dilihat juga prestasi dan kesuksesan suatu negara dalam 

mengendalikan kegiatan ekonominya. Melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat 

ditingkatkan dan tercapai kemakmuran. Tercapainya kemakmuran dapat dilihat 

diantaranya melalui pendapatan sebagai balas jasa bagi faktor-faktor produksi 

(tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi) dan kesempatan kerja. Meningkatnya 

pendapatan dan berkurangnya pengangguran berarti kemakmuran ikut 

meningkat yang merupakan keberhasilan sebuah kebijakan pembangunan 

Keberhasilan pembangunan tidak terlepas dari pembangunan yang 

dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini yaitu mengenai otonomi 

daerah yang diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, 
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peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, kepastian hukum, serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam otonomi daerah, 

pemerintah  daerah memiliki  keleluasaan  untuk mengelola  sumber  kekayaan  

alam dan mengembangkan  potensi daerahnya,  menentukan  prioritas, arah 

program pembangunan ekonomi daerah, serta membentuk hubungan atau 

kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta untuk menunjang lapangan 

kerja dan pertumbuhan kinerja ekonomi suatu wilayah. Dengan otonomi daerah, 

kegiatan pembangunan daerah selain yang diberikan kepada pemerintah pusat 

dan provinsi akan menjadi wewenang pemerintah daerah (kabupaten/kota). 

Dengan dikelolanya potensi yang dimiliki oleh suatu daerah maka daerah 

tersebut memperoleh manfaat berupa pendapatan daerah yang dapat digunakan 

untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat serta diharapkan daerah 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh daerah 

tersebut.  

Dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi daerah diperlukan perencanaan yang teliti antara sektor satu dengan 

sektor lain, serta evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan  yang  telah  dicapai 

dalam rangka memenuhi dan mencapai tujuan pembangunan yaitu dalam 

mewujudkan kemakmuran. Perencanaan tersebut berkaitan dengan kebijakan 

dalam menentukan program yang akan dilakukan untuk tujuan yang ingin dicapai 

dimasa mendatang. Pembangunan suatu daerah tersebut dapat dilihat dari 

banyak hal, diantaranya pendapatan/nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja 

dalam struktur perekonomian daerah selama kurun waktu tertentu. 

Pembangunan nasional tidak terlepas dari pembangunan wilayah. Begitu 

juga pembangunan di Jawa Timur yang merupakan bagian dari pembangunan 

nasional. Jawa Timur sebagai pusat perekonomian terbesar kedua di Indonesia 

memiliki kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi bagi 



3 
 

pembangunan nasional. Untuk melihat kontribusi PDRB dalam pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur digunakan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) 

karena pertumbuhan ekonomi diakibatkan perubahan jumlah nilai produksi 

sektoral yang terbebas dari pengaruh harga. Dari tabel 1.1, PDRB ADHK Jawa 

Timur dari tahun 2005 sampai tahun 2009 pada tiap-tiap sektor ekonomi dalam 

tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. 

Tabel 1.1 
Perkembangan PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2009  

(Juta Rupiah) 
 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 44.700.984 46.486.278 47.942.973 49.437.138 51.419.507 

Pertambangan 5.024.242 5.455.160 6.024.793 6.588.799 7.054.002 

Industri 70.635.869 72.786.972 76.163.918 79.485.731 81.566.659 

Listrik, Gas, dan 
Air bersih 4.429.542 4.610.042 5.154.635 5.314.747 5.451.961 

Konstruksi 8.903.497 9.030.295 9.139.601 9.387.404 9.786.620 

Perdagangan, 
Hotel, Restoran 74.546.736 81.715.963 88.570.614 95.825.695 101.292.366 

Pengangkutan 
dan Komunikasi 14.521.814 15.504.940 16.710.215 18.111.265 20.310.812 

Keuangan 12.666.393 13.611.229 14.763.620 15.952.445 16.857.796 

Jasa-Jasa 20.945.649 22.048.439 23.343.815 24.819.465 26.470.824 

Jumlah 256.374.727 271.249.317 287.814.184 304.922.688 320.210.548 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2005-2009 
 

Kontribusi PDRB Jawa Timur yang tinggi tersebut tidak selalu dirasakan 

oleh daerah-daerah yang ada dalam wilayah Jawa Timur itu sendiri, Kontribusi 

PDRB yang tinggi masih terkonsentrasi di koridor Utara-Selatan propinsi Jawa 

Timur, belum merata pada daerah-daerah lainnya di Jawa Timur. Bila melihat 

data dari BPS Propinsi Jawa Timur, yaitu PDRB menurut kabupaten atau kota di 

Jawa Timur menunjukkan nilai PDRB di koridor Utara-Selatan propinsi Jawa 

Timur jauh lebih besar dibandingan koridor yang lain (Sakti, 2005:7).  

Meskipun demikian, tingginya nilai PDRB di koridor Utara-Selatan 

propinsi Jawa Timur tersebut juga tidak selalu dirasakan oleh seluruh 

kabupaten/kota yang termasuk dalam koridor Utara-Selatan itu sendiri. Kegiatan 
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ekonomi masih terkonsentrasi di Kota Surabaya dengan kontribusi PDRB ADHK 

yang sangat tinggi sedangkan di daerah lain tidak demikian, seperti pada wilayah 

Malang Raya yang memiliki kontribusi jauh lebih rendah dibanding kota 

Surabaya. PDRB ADHK Kota Surabaya tahun 2008 mencapai 79.495.167,36 juta 

rupiah. Sedangkan wilayah Malang Raya yang memiliki nilai PDRB ADHK yang 

cukup tinggi namun  masih jauh lebih rendah dibanding kota Surabaya yang juga 

termasuk dalam koridor Utara-Selatan propinsi Jawa Timur. Malang Raya yang 

mencakup Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu memiliki PDRB ADHK 

untuk Kabupaten Malang hanya 13,034,488.46 juta rupiah, Kota Malang hanya 

12,118,269.47 juta rupiah, dan Kota Batu hanya 1,162,084.88 juta rupiah. Selain 

itu, wilayah Malang Raya juga memiliki infrastruktur yang kurang memadai bila 

dibanding Kota Surabaya, keadaan geografis yang kering dan sedikit sumber 

daya alam, dan meskipun telah memiliki sumber daya alam namun belum 

diupayakan secara maksimal. Bila melihat data PDRB tersebut, terlihat sekali 

ketimpangannya. 

Selain itu, jumlah pengangguran di Malang Raya juga termasuk tinggi. 

Kabupaten Malang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur 

yaitu sebanyak 2.442.442 jiwa pada tahun 2007 memiliki angka pengangguran 

45.065 pada tahun yang sama dan pada tahun 2008 angka pengangguran di 

Kabupaten Malang mencapai 43.282. Sedangkan Kota Malang dengan jumlah 

penduduk 791.970 memiliki angka pengangguran 10.390 pada tahun 2007 

(jatim.bps.go.id). Padahal angka pengangguran Kota Malang pada tahun 

sebelumnya  yaitu 2006 sebanyak 10.257 dan pada tahun 2008 sebanyak 10.300 

(Disnaker, 2008). Melihat tingginya pertumbuhan ekonomi Malang Raya di 

daerah selatan Jawa Timur berdasarkan data PDRB masih saja diikuti angka 

pengangguran yang cenderung tetap bahkan meningkat. 
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Oleh karena itu salah satu langkah tepat yang dapat ditempuh oleh 

pemerintah daerah adalah mempertimbangkan perlunya peningkatan 

pendayagunaan potensi daerah secara maksimal, yaitu melalui kegiatan 

identifikasi dan analisis pertumbuhan ekonomi daerah terhadap semua sektor 

strategis dan unggul. Selain itu sektor unggulan tersebut juga mampu bertahan 

saat terjadi tekanan ekonomi yaitu sektor yang unggul dalam pertumbuhan 

ekonomi, kontribusi, mampu bersaing di pasar yang lebih luas, dan penyerapan 

tenaga kerja. Dengan kata lain sektor ekonomi potensial tersebut memiliki 

keunggulan komparatif dan juga keunggulan kompetitif. Hal tersebut sebagai 

upaya untuk menumbuhkembangkan kemampuan tiap sektor terutama dalam 

pembangunan ekonomi Malang Raya.  

Salah satu upaya dalam mengetahui potensi masing-masing sektor yang 

mendukung pertumbuhan ekonomi di Malang Raya yaitu melalui pengukuran 

PDRB sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk 

perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dimana dalam pertumbuhan ekonomi 

dapat dilihat dari produktifitas faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, 

teknologi, dan dalam mengetahui potensi sektor unggulan disini teknologi 

dianggap konstan, sehingga akan diketahui bagaimana peran PDRB yaitu 

menggunakan PDRB ADHK dan tenaga kerja dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi di Malang Raya. Dengan begitu perbedaan sektoral tiap daerah akan 

terlihat dari jumlah PDRB tiap sektor ekonomi. PDRB yang digunakan untuk 

melihat pertumbuhan ekonomi adalah atas dasar harga konstan atau PDRB 

ADHK karena pertumbuhan ekonomi diakibatkan perubahan jumlah nilai sektoral 

yang terbebas dari pengaruh harga. Dimana pertumbuhan ekonomi dapat dilihat 

dari produktifitas faktor produksi yang semakin meningkat. Suatu daerah dapat 

memperoleh pendapatan dengan meningkatkan produksinya meskipun harga 

tetap. Dari pengukuran PDRB ini dapat diketahui sektor mana yang masuk dalam 
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kategori sektor unggulan dalam menumbuhkembangkan pembangunan ekonomi 

di Malang Raya.   

Apabila dilihat dari PDRB ADHK Malang Raya yang terdiri dari sembilan 

sektor ekonomi, maka dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah total PDRB 

di Kabupaten Malang, Kota Malang, maupun Kota Batu namun tidak demikian 

pada masing-masing sektor ekonominya yang mengalami peningkatan juga 

penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel PDRB Malang Raya Atas Dasar 

Harga Konstan Tahun 2005-2009 sebagai berikut. 

Tabel 1.2 
PDRB Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2009  

(Juta Rupiah) 
 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 3.498.086,29 3.648.211,29 3.804.359,63 3.971.329,43 4.171.370,51 

Pertambangan 283.254,08 305.376,22 329.470,40 351.061,74 374.201,66 

Industri 1.859.433,52 2.014.991,83 2.207.200,12 2.391.568,79 2.533.650,03 

Listrik, Gas, 
dan Air bersih 173.383,19 182.605,03 189.644,29 201.587,08 210.146,23 

Konstruksi 164.002,99 178.996,14 197.769,97 219.393,38 237.110,82 

Perdagangan, 
Hotel, Restoran 2.585.656,77 2.754.648,54 2.949.007,40 3.126.619,49 3.283.920,93 

Pengangkutan 
dan Komunikasi 496.400,73 520.588,29 548.520,71 571.717,28 596.500,13 

Keuangan 425.390,91 451.441,97 474.641,47 502.126,97 529.263,10 

Jasa-Jasa 1.501.459,51 1.561.077,34 1.624.593,44 1.699.084,30 1.770.469,53 

Jumlah 10.987.067,99 11.617.936,65 12.325.207,43 13.034.488,46 13.706.632,94 

Sumber: BPS Kabupaten Malang 
 

 Di Kabupaten Malang (tabel 1.2), secara keseluruhan terjadi peningkatan 

jumlah PDRB ADHK, baik jumlah total keseluruhan maupun jumlah tiap sektor 

ekonominya. Di Kabupaten Malang sektor pertanian memberikan kontribusi yang 

tinggi dari jumlah PDRB ADHK pada sektor tersebut dibanding sektor yang lain. 

Sedangkan untuk Kota Malang, meskipun secara jumlah keseluruhan PDRB 

ADHK mengalami peningkatan tiap tahunnya tetapi terjadi penurunan pada 

sektor pertanian dari tahun ke tahun dan sektor pertambangan mengalami 
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penurunan 2007 dan tahun berikutnya. Di Kota Malang PDRB ADHK tertinggi 

ada pada sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel 1.3 di bawah ini. 

Tabel 1.3 
PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2009  

(Juta Rupiah) 
 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 60.854,72 59.757,10 58.956,54 58.426,77 56.158,91 

Pertambangan 7.006,05 7.025,67 7.000,50 6.789,43 6.380,72 

Industri 3.504.318,98 3.675.099,43 3.873.930,38 3.988.365,50 4.083.960,28 

Listrik, Gas, dan 
Air bersih 43.008,74 44.414,85 45.986,86 48.430,69 49.966,29 

Konstruksi 234.018,83 249.534,28 265.209,93 299.515,90 332.272,21 

Perdagangan, 
Hotel, Restoran 3.664.803,04 3.934.739,25 4.197.672,09 4.567.611,94 4.853.584,61 

Pengangkutan 
dan Komunikasi 605.906,95 500.202,82 520.259,94 577.552,24 609.618,47 

Keuangan 847.439,29 907.762,28 972.430,92 1.049.483,68 1.121.062,06 

Jasa-Jasa 1.150.548,35 1.360.531,76 1.439.322,48 1.522.093,32 1.599.114,34 

Jumlah 10.117.904,95 10.739.067,44 11.380.769,64 12.118.269,47 12.712.117,89 

Sumber: BPS Kota Malang 
  

Sedangkan di Kota Batu, secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah 

PDRB ADHK, sama halnya dengan Kabupaten Malang, baik jumlah total 

keseluruhan maupun jumlah tiap sektor ekonominya mengalami peningkatan 

jumlah PDRB ADHK dari tahun ke tahun, dan PDRB ADHK tertinggi ada pada 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.4 

di berikut ini. 
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Tabel 1.4 
PDRB Kota Batu Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2009  

(Juta Rupiah) 
 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 204.389,72 216.307,49 229.661,82 243.719,58 258.567,84 

Pertambangan 1.945,66 2.082,19 2.252,10 2.437,70 2.543,47 

Industri 74.822,84 79.571,67 84.391,22 89.733,69 94.857,19 

Listrik, Gas, 
dan Air bersih 14.140,04 15.362,83 16.745,78 18.305,42 19.808,69 

Konstruksi 12.925,10 14.580,88 16.460,84 18.609,65 20.354,85 

Perdagangan, 
Hotel, Restoran 445.828,90 473.432,61 502.155,49 533.672,70 569.275,84 

Pengangkutan 
dan Komunikasi 32.069,10 34.513,11 37.097,32 39.708,99 42.867,34 

Keuangan 43.463,31 47.218,08 50.812,17 54.624,30 58.255,28 

Jasa-Jasa 122.960,57 135.141,00 147.912,85 161.272,85 173.996,27 

Jumlah 952.545,24 1.018.209,86 1.087.489,59 1.162.084,88 1.240.526,77 

Sumber: BPS Kota Batu 

 

Meskipun penghitungan melalui PDRB dapat digunakan untuk 

mengetahui sektor unggulan, namun keberadaan sektor unggulan melalui 

penghitungan tersebut belum dapat mewakili tujuan dari pembangunan ekonomi. 

Dimana pembangunan ekonomi tidak lepas dari pembangunan sumber daya 

manusia dan penyerapan tenaga kerja dalam peningkatan sektor-sektor 

perekonomian.  

Penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam 

keberhasilan pembangunan suatu daerah dan keberhasilan pembangunan 

nasional secara keseluruhan. Tenaga kerja merupakan bagian dari angkatan 

kerja dalam penduduk usia kerja dari penduduk total yang ada di suatu negara 

atau daerah. Kemampuan penyerapan tenaga kerja sehubungan dengan 

angkatan kerja tersebut yaitu kesempatan kerja dimana pertambahan angkatan 

kerja tersebut harus diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja sehingga 

dapat menyerap pertambahan angkatan kerja yaitu tenaga kerja. Tenaga Kerja 

(man power) adalah bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikut serta 

dalam proses produksi serta menghasilkan barang atau jasa. Sehingga kondisi 
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ketenagakerjaan dapat juga menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, 

bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dalam suatu negara 

selama kurun waktu tertentu. 

Grafik 1.1 
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha 

Utama di Malang Raya 2005-2009 (persen) 
 

  

   

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2005-2010 diolah 

Kota Malang Dalam Angka, 2005-2010 diolah 

Kota Batu Dalam Angka, 2005-2010 diolah 

 

Dari grafik 1.1 yaitu grafik penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja di 

Malang Raya tahun 2005-2009 di atas, maka dari tahun ke tahun tiap sektor 

ekonomi mengalami perubahan dalam peningkatan atau penurunan jumlah 
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tenaga kerja yang bekerja. Di Kabupaten Malang jumlah tenaga kerja tertinggi 

berada pada sektor pertanian, dan jumlah tenaga kerja tertinggi Kota Malang 

ada pada sektor perdagangan hotel dan restoran. Sedangkan di Kota Batu, 

sektor jasa-jasa sempat mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yang 

bekerja pada tahun 2006 dan 2007, namun menurun drastis pada tahun 2008 

meskipun meningkat kembali pada tahun selanjutnya, dan pada tahun 2009 

jumlah tenaga kerja tertinggi Kota Batu ada pada sektor pertanian.  

Perekonomian sangat dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja yang 

terserap pada sektor-sektor perekonomian. Jumlah tenaga kerja yang mengisi 

sektor-sektor perekonomian tersebut juga mengindikasikan potensi sektor-sektor 

perekonomian. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terserap maka bisa 

dikatakan bahwa sektor tersebut mempunyai kontribusi besar terhadap 

pertumbuhan ekonomi daerah atau domestik maupun pertumbuhan ekonomi 

nasional. Sektor-sektor tersebut bukan hanya merupakan penyumbang dalam 

pembentukan produk domestik maupun nasional, tetapi juga memberikan 

lapangan kerja utama bagi penduduk. 

 Penyerapan tenaga kerja pada suatu sektor yang mempunyai kontribusi 

yang tinggi biasanya membutuhkan banyak tenaga kerja dalam peningkatan 

produksi pada sektor tersebut. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. 

Dapat dilihat  pada tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2005-2009 di 

Malang Raya dan Grafik Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Bekerja di 

Malang Raya Tahun 2005-2009 yang memiliki jumlah total PDRB ADHK yang 

meningkat dari tahun ke tahun namun dalam penyerapan tenaga kerja tidak 

demikian.  

Perekonomian Malang Raya dapat ditingkatkan dengan mengetahui 

sektor ekonomi yang unggul serta kemampuan sektor-sektor unggulan tersebut 

dalam penyerapan tenaga kerja di Malang Raya. Hal tersebut dilakukan karena 
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tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, dimana 

perekonomian suatu daerah yang di dalamnya melakukan  kegiatan produksi 

dengan mengubah input menjadi output yaitu barang dan jasa yang dapat 

menjadi pendapatan suatu daerah tersebut. Dalam melakukan kegiatan produksi 

tersebut diperlukan berbagai faktor-faktor produksi sebagai input, seperti tenaga 

kerja (labor), tenaga ahli (skill), modal, dan tanah. Melalui kegiatan produksi 

tersebut didapatkan pendapatan bagi daerah tersebut yaitu upah dari tenaga 

kerja, gaji dari tenaga ahli, bunga dari modal, dan sewa dari tanah. Faktor-faktor 

produksi tersebut dikuasai oleh orang sebagai sumber daya manusia kecuali 

tanah yang merupakan sumber daya alam. Oleh karena peran tenaga kerja 

sangat penting dalam perekonomian suatu daerah. Peran  tenaga kerja sebagai 

sumber daya manusia yang dimiliki Malang Raya sangat penting sekali dalam 

menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi Malang Raya.  

Dengan kata lain, diperlukan suatu penyusunan strategi yang mampu 

meningkatkan kontribusi sektor ekonomi tersebut dengan melihat sektor 

unggulan serta kemampuan sektor-sektor unggulan tersebut dalam penyerapan 

tenaga kerja di Malang Raya sehingga mampu meningkatkan sektor unggulan 

tersebut dalam peningkatan perekonomian di Malang Raya. Selain itu juga 

diharapkan dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor lain sehingga 

menyumbang pemerataan dari meningkatnya perekonomian tersebut bagi 

kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang sesuai dengan karakteristik 

daerah akan mempercepat pembangunan daerah dan diharapkan mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam mewujudkan  pembangunan 

perekonomian dalam otonomi dan kemandirian di Malang Raya, maka perlu 

untuk melakukan perencanaan  yang  teliti antara sektor satu dengan sektor lain, 

serta evaluasi  terhadap  hasil-hasil  pembangunan  yang  telah  dicapai, 
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sehingga dapat mendukung dalam mewujudkan kemajuan perekonomian Malang 

Raya. Oleh karena itu, penelitian mengenai identifikasi sektor strategis dan 

unggul perlu dilakukan dalam peningkatan pendayagunaan potensi daerah 

secara maksimal. Dimana sektor-sektor perekonomian yang unggul tersebut 

belum tentu menjadi sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap banyak 

tenaga kerja, sehingga hal inilah yang melatarbelakangi penulis menyusun 

penelitian ini dengan judul “Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Terhadap 

Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Kabupaten Malang, Kota 

Malang, dan Kota Batu)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor ekonomi unggulan di Malang Raya?  

2. Bagaimana kemampuan sektor ekonomi unggulan tersebut dalam 

penyerapan tenaga kerja di Malang Raya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui sektor apa saja yang saat ini menjadi sektor ekonomi 

unggulan di Malang Raya. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan sektor-sektor ekonomi 

unggulan tersebut dalam penyerapan tenaga kerja di Malang Raya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

kontribusi akademis dalam upaya mengidentifikasi pembangunan regional 
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Malang Raya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk 

persiapan di dunia kerja. Selain itu juga sebagai sarana berpikir kritis mengenai 

fenomena ekonomi di masyarakat sehingga dapat menemukan jalan keluar 

permasalahannya. 

2. Manfaat praktis : 

Sebagai bahan informasi atau media yang memberikan masukan dan 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah Kabupten 

Malang, Kota Malang, Kota Batu, dan Pemerintah Daerah secara umum dalam 

upaya peningkatan pembangunan, merencanakan pembangunan, menentukan 

arah tujuan pembangunan, menentukan kebijakan pembangunan dalam kegiatan 

ekonomi dan ketenagakerjaan di regional Malang Raya. Selain itu juga dapat 

digunakan peneliti lain sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembangunan Ekonomi Wilayah 

Pengertian pembangunan ekonomi sangat luas dan mengalami 

perubahan dalam dinamikanya. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk 

mengubah perekonomian yang kurang maju untuk mencapai perekonomian yang 

lebih baik lagi dan lebih maju. Selain itu juga untuk tercapainya tujuan 

pembangunan seperti pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi. 

Pembangunan ekonomi itu bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas 

hidup masyarakatnya (Arsyad, 2005:6). Dalam pembangunan ekonomi dilakukan 

melalui usaha-usaha pembangunan yang terencana dalam peningkatan kegiatan 

ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi dalam masyarakat dapat dilihat dari 

kegiatan ekonomi yang secara rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Selain itu, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat, seperti meningkatkan pendapatan dan penyediaan 

lapangan kerja dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu 

proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu 

negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan 

(Arsyad, 2005:6). Pembangunan ekonomi tersebut merupakan perubahan ke 

arah yang lebih baik dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk dan 

perbaikan di segala bidang. Pembangunan ekonomi merupakan: (1) suatu 

proses yaitu perubahan terus menerus, (2) usaha menaikkan pendapatan per 

kapita, (3) kenaikan pendapatan per kapita yang berlangsung dalam jangka 
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panjang, (4) perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang yang bisa ditinjau 

dari aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan bidang regulasi (baik 

formal maupun informal) (Arsyad, 2005:6). 

Pengertian daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah 

satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan 

sebagainya. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administratif suatu 

negara. Daerah dalam pengertian ini dinamakan daerah perencanaan atau 

daerah administratif (Arsyad, 2005:108). Sedangkan wilayah (region) adalah 

suatu unit geografi yang dibatasi kriteria tertentu dan bagian-bagiannya 

tergantung secara internal dengan dimensi tata ruang/space/spatial. Wilayah 

dibagi menjadi wilayah homogen (sifat atau ciri sama), wilayah nodal (memiliki 

ketergantungan antara pusat dan daerah belakangnya), wilayah perencanaan 

(memperlihatkan koherensi/kesatuan keputusan ekonomi), wilayah administratif 

(batasnya ditentukan kepentingan administrasi) (Imelia, 2006:11). 

Dari pengertian di atas, maka suatu negara yang terdiri dari beberapa 

regional atau daerah akan lebih baik bila dalam pelaksanaan pembangunan 

tersebut dilakukan oleh daerah berdasarkan satuan administratif yang ada. Hal 

tersebut akan lebih mudah dalam analisis serta pengumpulan data bila 

digolongkan dalam tiap daerah. Dalam pembangunan daerah tersebut diperlukan 

analisis dan kebijakan mengenai rencana maupun tindakan dari pemerintah 

dalam suatu daerah.  

Terkait dengan perekonomian daerah, pembangunan ekonomi daerah 

adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola 

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara 

pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan 

kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan 

ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005:108). Dalam mencapai tujuan 
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pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan upaya dan kebijakan-kebijakan 

pembangunan berdasarkan kekhasan daerah dengan melihat potensi 

sumberdaya yang dimiliki seperti sumberdaya manusia, lembaga, dan 

sumberdaya alam. Pengambilan kebijakan dilakukan dalam inisiatif daerah 

seperti industri alternatif, perbaikan tenaga kerja dalam produksi dan jasa, 

identifikasi pasar, dan institusi baru (Arsyad, 2005:109).  

Upaya pembangunan daerah tersebut yang merupakan proses 

pembangunan itu sendiri diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru, 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah, serta 

merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 2005:109). Apabila hal 

tersebut dapat tercapai maka akan mampu mendorong peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut. 

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama 

untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah 

(Arsyad, 2005:109). Tujuan tersebut dapat dicapai melalui kerjasama pemerintah 

daerah dan masyarakat dalam membangun daerahnya. Dengan sumberdaya 

yang dimiliki daerah, terutama sumberdaya manusia, maka melalui kerjasama 

dalam merencanakan dan membangun perekonomian daerah maka potensi 

daerah dapat dioptimalkan. Hal tersebut berkaitan dengan keberhasilan 

pemerintahan yang salah satunya adalah dengan melihat seberapa besar 

pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan 

lapangan kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pembangunan daerah membicarakan bidang ekonomi, potensi wilayah, 

sosial, politik, sistem prasarana, dan lingkungan hidup. Potensi wilayah yaitu 

sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Sehingga 

dalam ekonomi regional ini akan ditentukan kebijakan awal, misalnya sektor 
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mana yang dianggap strategis, memiliki daya dorong, daya tarik yang besar dan 

memilki keunggulan komparatif (Tarigan, 2005:7). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan analisis kegiatan sektor mana yang perlu dijadikan suatu keunggulan 

daerah tersebut dan sektor mana yang memiliki komoditi untuk dapat 

dikembangkan. 

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pelaksanaan 

pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk kemakmuran serta 

meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-

sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal 

dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. 

 

2.2 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk 

nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan 

tumbuh bila terjadi pertumbuhan output riil. Pertumbuhan ekonomi diartikan 

sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau 

lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau perubahan struktur ekonomi 

terjadi atau tidak (Arsyad, 2005:7).  

Berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang berlaku di berbagai 

negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah kekayaan sumber alam 

dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang 

tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap 

masyarakat (Sukirno, 2004:445). Oleh karena itu, perlu untuk diperhatikan 

dengan seksama faktor-faktor tersebut dalam usaha peningkatan pertumbuhan 

ekonomi maupun pembangunan ekonomi dalam suatu negara. 
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Istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan 

perkembangan ekonomi di negara-negara maju, sedangkan istilah pembangunan 

ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara sedang 

berkembang. Namun, umumnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

diartikan sama sebagai kenaikan GDP/GNP (Arsyad, 2005:7).  

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi merupakan target utama 

pembangunan dalam rencana pembangunan wilayah disamping pembangunan 

sosial. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat 

bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing 

daerah. Melalui pertumbuhan daerah yang tinggi tersebut diharapkan 

kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat ditingkatkan. (Sjafrizal, 

2008:85). Diharapkan dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki 

suatu daerah dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat.  

Pertumbuhan ekonomi wilayah berhubungan dengan perpindahan faktor 

produksi dan komoditas suatu wilayah. Pertumbuhan regional suatu wilayah 

dapat dilihat dari distribusi atau atau keluar masuknya faktor produksi yang 

dimiliki suatu wilayah seperti modal dan tenaga kerja serta permintaan dari 

wilayah lain terhadap peningkatan produksi komoditas yang dihasilkan oleh 

wilayah tersebut yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. 

Tingkat perpindahan faktor produksi dan komoditas suatu wilayah tersebut dapat 

menentukan keunggulan dari daerah tersebut. Menurut Sirojuzilam dalam 

Fachrurrazy (2009:27) Pertumbuhan akan lebih cepat apabila suatu wilayah 

memiliki keunggulan absolut, keunggulan kompetitif, serta keunggulan komparatif 

terhadap sumberdaya alam yang dimiliki dan dalam melakukan kegiatan produksi 

maupun perdagangan yang lebih efisien dari wilayah lain sehingga meningkatkan 

pendapatan wilayah tersebut. 
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Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 

(added value) yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2005:46). Pertumbuhan 

ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun 

tertentu (PDRBt) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRBt-1) 

 

Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui penghitungan antara satu 

tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, dimana selisih antara PDRB satu 

tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (PDRBt – PDRBt-1) dibandingkan 

dengan PDRB pada tahun sebelumnya tersebut (PDRBt-1), yang kemudian 

dikalikan 100% sehingga didapat bentuk persentase dalam laju pertumbuhan 

ekonomi. 

Dalam pertumbuhan ekonomi wilayah terdapat teori yang dapat 

digunakan dalam membahas dan menganalisis perekonomian suatu wilayah. 

Teori pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi wilayah diambil dari teori 

ekonomi umum dengan modifikasi seperlunya agar lebih sesuai untuk 

membahas ekonomi wilayah (Tarigan, 2005:10). Pada umumnya ekonomi 

wilayah digunakan untuk menganalisis potensi ekonomi wilayah dan hubungan 

ekonomi antar wilayah. Juga ada teori khusus yang dikembangkan khusus dalam 

ilmu ekonomi regional, seperti teori basis ekspor. Juga berbagai teori 

pertumbuhan ekonomi wilayah seperti teori ekonomi klasik, harrod-domar, 

neoklasik, analisis struktur perekonomian wilayah (analisis shift-share) dan yang 

berkaitan dengan ekonomi antar wilayah. Beberapa teori yang disebutkan di atas 

dapat digunakan dalam menganalisis ekonomi suatu daerah. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengevaluasi 

keberhasilan pembangunan, oleh karena itu pemerintah harus mengetahui 
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penyebab pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian wilayahnya dengan 

melakukan identifikasi, evaluasi, dan perencaanaan yang teliti terhadap sektor 

ekonomi dalam peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara maksimal. 

 

2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah  

Teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam 

analisa ekonomi regional. Hal tersebut karena pertumbuhan merupakan salah 

satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai 

implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisa petumbuhan 

ekonomi regional adalah menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh 

cepat dan ada yang tumbuh lambat (Sjafrizal, 2008:85). 

Teori pertumbuhan yang dikutip dari ekonomi makro adalah berlaku untuk 

ekonomi nasional yang dengan sendirinya juga berlaku untuk wilayah yang 

bersangkutan. Teori pertumbuhan yang menyangkut ekonomi nasional cukup 

banyak, disini hanya dibahas beberapa teori yang langsung terkait dengan 

kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah (Tarigan, 2005:47). Teori 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu teori ekonomi klasik, teori Harrod-

Domar dalam sistem regional, teori pertumbuhan neoklasik, serta teori lain yang 

berkaitan. Sedangkan teori yang langsung terkait dengan ekonomi regional akan 

dibahas teori basis-ekspor.  

 

2.3.1 Teori Ekonomi Klasik 

Adam Smith adalah orang pertama yang membahas pertumbuhan 

ekonomi secara sistematis. Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi 

kebebasan yang seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi yang 

terbaik untuk dilakukan (Tarigan, 2005:47). Dalam hal ini adalah mengenai pasar 
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bebas dimana pemerintah tidak sepenuhnya ikut campur dalam urusan 

perekonomian. 

Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptaka efisiensi, 

membawa ekonomi kepada kondisi full employment, menjamin pertumbuhan 

ekonomi sampai tercapai posisi stationer dimana sumber daya alam 

termanfaatkan seluruhnya. Pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri urusan 

perekonomian, pemerintah hanya menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas 

yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian (Tarigan, 

2005:47). 

Terhadap pemikiran Smith, Joseph Schumpeter mengatakan bahwa 

posisi stasioner tidak akan terjadi karena manusia akan selalu melakukan 

inovasi. Selain itu, John Mayer Keynes juga mengatakan bahwa untuk menjamin 

pertumbuhan yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal, 

kebijakan moneter, dan pengawasan langsung. 

Pemerintah pusat dalam teori ini tidak sepenuhnya ikut campur dalam 

perekonomian daerah. Pemerintah hanya menjamin keamanan, ketertiban, 

membuat aturan main dan kepastian hukum, menyediakan prasarana agar 

perekonomian lancar. Dalam teori ini, pengusaha perlu mendapat keuntungan 

memadai agar dapat mengakumulasi modal dan membuat investasi baru 

sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru (Tarigan, 2005:48). 

 

2.3.2 Teori Ekonomi Neoklasik 

Menurut teori ini ada 2 konsep pokok dalam pembangunan ekonomi 

daerah yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi daerah. 

Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika 

modal bisa mengalir tanpa retriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan 
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mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah 

(Asyad, 2005:116). 

Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M Solow (1970) 

dari Amerika Serikat dan T.W. Swan (1956) dari Australia. Model Solow-Swan 

menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan 

teknologi, dan besarnya output yang berinteraksi. Selain itu, juga menggunakan 

model fungsi produksi yang memungkinkan substitusi antara kapital dan tenaga 

kerja. Dalam teori ini, tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu 

akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan 

teknologi (Tarigan, 2005:52).  

Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat 

ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan 

produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya 

ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula 

oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah (Sjafrizal, 2008:95) 

 

2.3.3 Teori Harrod-Domar 

 Teori Harrod-Domar melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihat 

dalam jangka pendek (kondisi statis) sedangkan Harrod-Domar melihat dalam 

jangka panjang (kondisi dinamis) dengan didasarkan pada asumsi perekonomian 

bersifat tertutup, hasrat menabung (MPS=s) adalah konstan, proses produksi 

memiliki koefisien tetap, tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan 

sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk (Tarigan, 2005:49). Selain itu, 

perekonomian dalam keadaan seluruh barang modal dan tenaga kerja telah 

seluruhnya digunakan (full employment), Marginal Propensity to save (MPS), 

Capital-output ratio (COR) dan incremental capitaloutput ratio (ICOR) dianggap 

konstan/tetap. 
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Harrod-Domar menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang 

mantap (seluruh kenaikan produksi diserap pasar) hanya tercapai apabila 

terpenuhi syarat-syarat keseimbangan berikut: 

g=k=n 

dimana: g =growth (tingkat pertumbuhan output) 

  k =capital (tingkat pertumbuhan modal) 

  n =tingkat pertumbuhan angkatan kerja 

Pertumbuhan jangka panjang dicapai bila tingkat pertumbuhan output sama 

dengan tingkat pertumbuhan modal dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. 

Berdasarkan pada asumsi diatas, maka agar terdapat keseimbangan 

maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling 

menyeimbangkan, padahal peran k untuk menghasilkan tambahan produksi 

ditentukan oleh v (Capital Output Ratio). Apabila tabungan dan investasi adalah 

sama (S=I), maka: 

  

Persamaan Harrod-Domar di atas menunjukkan bahwa tingkat 

pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin 

tinggi tabungan diinvestasikan, makin tinggi pula output. Hubungan antara COR 

dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif, yaitu makin tinggi nilai COR 

maka makin rendah tingkat pertumbuhan output. Oleh karena itu, jika ingin 

tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi 

tertentu dari output totalnya. Menurut Harrod-Domar bahwa ketika terjadi 

kenaikan saving rate/marginal product of capital dan penurunan depresiasi dari 

modal/kapital maka akan terjadi penambahan output 

Agar pertumbuhan tersebut mantap, harus dipenuhi syarat g=n=s/k. 

Misalnya perekonomian berada dalam modal penuh, ditentukan jumlah tabungan 
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terhadap total pendapatan, maka besarnya investasi harus sama dengan 

tabungan terhadap total pendapatan yang sama ( ). Begitu juga dalam rasio 

modal-output (v) yang ditentukan, maka besarnya kenaikan output adalah  atau 

. Sehingga laju pertumbuhan (g) adalah perbandingan besarnya kenaikan 

output dengan total pendapatan. Namun, hal tersebut tercapai bila besar laju 

pertumbuhan tenaga kerja nilainya sama dengan laju pertumbuhan ekonomi 

(g=n). Oleh karena itu, dalam teori ini, bila tercapai besar laju pertumbuhan 

tenaga kerja nilainya sama dengan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, maka 

keadaan ini harus dipertahankan. 

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar 

tanpa campur tangan pemerintah, akan tetapi pemerintah perlu merencanakan 

besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan sisi 

permintaan barang. Dalam kaitannya dengan perekonomian daerah yang bersifat 

terbuka, maka apabila terdapat kelebihan tabungan yang tidak terinvestasikan 

secara lokal dapat disalurkan ke daerah-daerah lain. Apabila pertumbuhan 

tenaga kerja melebihi yang terserap pada kesempatan kerja lokal maka migrasi 

neto dapat menyeimbangkan n dan g.  

 Dalam hal ini, kelebihan atau kekurangan tabungan dan tenaga kerja 

dapat dinetralisir oleh arus keluar atau arus masuk dari setiap faktor. 

Pertumbuhan yang mantap tergantung pada apakah arus modal dan tenaga 

kerja interregional bersifat menyeimbangkan atau tidak. Dalam hal ini arus modal 

dan tenaga kerja searah karena pertumbuhan membutuhkan keduanya.  

Dalam praktiknya, daerah yang pertumbuhannya tinggi akan menarik 

modal tenaga kerja dari daerah lain yang pertumbuhannya rendah dan membuat 

pertumbuhan antardaerah menjadi pincang. Oleh karena itu, lebih baik mengatur 

pertumbuhan berbagai sektor secara seimbang. Dengan demikian, pertambahan 
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produksi di satu sektor dapat diserap oleh sektor lain yang tumbuh secara 

seimbang (Tarigan, 2005:49). 

Dalam teori ini dapat dikatakan bahwa bila tercapai besar laju 

pertumbuhan tenaga kerja nilainya sama dengan laju pertumbuhan ekonomi 

tersebut maka keadaan ini harus dipertahankan dan apabila pertumbuhan 

tenaga kerja melebihi yang terserap pada kesempatan kerja lokal maka migrasi 

neto dapat menyeimbangkan tingkat pertumbuhan angkatan kerja dan tingkat 

pertumbuhan output dengan disalurkan pada daerah lain ataupun sektor 

ekonomi lain. 

 

2.3.4 Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang Disinergikan 

Teori pertumbuhan jalur cepat (turnpike), diperkenalkan oleh Samuelson 

(1955). Setiap negara/wilayah perlu melihat sektor/komoditi yang memiliki 

potensi dan cepat dikembangkan, baik karena potensi alam maupun competitive 

advantage. Artinya dengan kebutuhan modal sama, sektor tersebut dapat 

memberikan nilai tambah lebih besar, berproduksi dalam waktu singkat dan 

volume sumbangan perekonomian cukup besar (Tarigan, 2005:54). 

Oleh karena hal tersebut, maka produktifitas barang dan jasa perlu 

ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu memasuki pasar yang lebih luas dan 

menunjang perkembangan sektor ekonomi. Perkembangan sektor tersebut akan 

mendorong sektor lain ikut berkembang sehingga perekonomian akan tumbuh 

secara menyeluruh dan saling mendukung antar sektor ekonomi tersebut.  

 

2.3.5 Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) 

Salah satu teori ekonomi yang dikembangkan dalam meningkatkan 

perekonomian daerah adalah teori basis ekonomi. Teori basis ekonomi 

(economic base theory) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan 
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ekonomi wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor wilayah. Kegiatan 

ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan nonbasis. Hanya kegiatan basis 

yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005:28).  

Ekspor merupakan salah satu faktor bebas yang peningkatannya dapat 

mendorong peningkatan pendapatan daerah. Faktor penentu utama 

pertumbuhan ekonomi daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan 

barang dan jasa dari luar daerah yaitu ekspor. Implementasi kebijakannya 

mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan 

yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut 

(Tarigan, 2005:56). Ekspor merupakan kegiatan basis yang dapat mendukung 

perekonomian daerah. Sektor ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan 

daerahnya dan juga memasarkan produksinya hingga ke wilayah yang lebih luas 

atau ekspor maka sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis yang dapat 

menambah pendapatan daerah dan menunjang perekonomian daerah. 

Teori basis ekspor murni dikembangkan dalam kerangka ilmu ekonomi 

regional. Penganjur pertama teori ini adalah Tiebout. Teori ini membagi kegiatan 

produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas pekerjaan 

basis (dasar) dan pekerjaan service (pelayanan), untuk menghindari 

kesalahpahaman disebut sektor nonbasis (Tarigan, 2005:55). Dari sektor basis 

dan nonbasis inilah nantinya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan 

dalam perekonomian wilayah. 

Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak 

terikat kondisi internal perekonomian wilayah dan mendorong tumbuhnya jenis 

pekerjaan lainnya, sedangkan pekerjaan service (nonbasis) adalah kegiatan 

memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut yang pertumbuhannya 

tergantung kondisi umum perekonomian wilayah secara keseluruhan atau 

bersifat endogenous (tidak bebas tumbuh) (Tarigan, 2005:56) 
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Dalam teori basis dapat dilihat hubungan sektor ekonomi dan struktur 

ekonomi yang dimiliki suatu daerah dimana sektor ekonomi yang termasuk dalam 

sektor basis merupakan sektor yang mampu bersaing dan unggul serta mampu 

mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang lain untuk menjadi lebih baik lagi. 

Selain itu, melalui teori basis dapat digunakan dalam menentukan kebijakan 

yang akan diambil untuk stabilitas ekonomi dan peningkatan perekonomian 

daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Analisis basis ekonomi dapat menggunakan variabel lapangan kerja, 

pendapatan, atau ukuran lain tetapi yang umum dipakai adalah lapangan kerja 

atau pendapatan (Tarigan, 2005:32). Penggunaan sumberdaya lokal termasuk 

lapangan kerja dan bahan baku atau sumberdaya yang dimiliki daerah akan 

menghasilkan pendapatan daerah. Selain itu, hal tersebut juga mendorong 

terciptanya kesempatan kerja. Tingginya tenaga kerja mendorong 

pengembangan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah. Tenaga kerja yang 

tinggi dan penggunaan sumberdaya yang optimal akan mendorong kesempatan 

ekspor sehingga pendapatan daerah juga ikut meningkat. 

Teori basis ekonomi biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menentukan sektor unggulan. Apabila sektor unggulan tersebut dikembangkan 

dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah 

secara optimal. 

Cara memilah kegiatan basis dengan nonbasis dapat menggunakan 

beberapa metode, diantaranya metode langsung, metode tidak langsung, 

metode campuran, metode Location Quotient (LQ). Dalam penelitian ini akan 

digunakan salah satu metode tidak langsung yang digunakan dalam teori basis 

ini yaitu metode Location Quotient (LQ). 
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2.3.6 Model Pertumbuhan Interregional (Perluasan dari Teori Basis) 

Model ini adalah perluasan teori basis ekspor, yaitu dengan menambah 

faktor-faktor yang bersifat eksogen. Jika model basis ekspor hanya membahas 

daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga. Model ini 

memasukkan dampak dari daerah tetangga, oleh karena itu, maka dinamakan 

model interregional (Tarigan, 2005:58). 

Dalam model ini di asumsikan bahwa selain ekspor pengeluaran 

pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah itu terikat kepada 

suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat (Tarigan, 

2005:59). Perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari daerah lain dimana 

terdapat perpindahan faktor produksi dan komoditas dalam memenuhi kebutuhan 

perekonomian daerah. 

 

2.4 Konsep Otonomi Daerah  

Otonomi daerah timbul sebagai akibat adanya desentralisasi.  

Pelaksanaan otonomi daerah secara resmi  dimulai oleh pemerintah Republik 

Indonesia sejak 1 Januari 2001, yang berarti pemerintahan dan pembangunan 

daerah di Indonesia memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal (Purwanti, 2009b).  

Desentraliasi yaitu pemberian wewenang pemerintah pusat kepada 

pemerintahan daerah atau daerah otonom untuk mengatur pemerintahannya 

namun masih dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

menyangkut pengaturan dan kepengurusan daerah. Desentralisasi juga 

merupakan penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah untuk mewujudkan 

asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Sehingga dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah peran masyarakat sangat diperlukan. 
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Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah 

untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya 

sendiri dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku 

(Nurcholis, 2005:24). Penyelenggaraan dalam otonomi daerah ini dilakukan oleh 

masyarakat di daerah otonom tersebut. Dimana pada hakekatnya pemberian 

otonom adalah kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dalam 

mengatur dan mengurus kepentingannya. Selanjutnya, masyarakatlah yang 

memilih wakilnya untuk berada dalam pemerintahan daerahnya dan bersama 

membangun daerahnya.  

Pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota 

diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta 

masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan 

keanekaragaman daerah (Mardiasmo, 2002:8). Dalam otonomi daerah ini, 

diharapkan dapat mendorong pemberdayaan dan pengembangan masyarakat 

serta pemerintah daerah. Disini daerah diberi kewenangan penuh untuk 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi 

kebijakan-kebijakan daerah. Dengan begitu diharapkan suatu daerah dapat lebih 

mengoptimalkan kemampuannya. 

Sedangkan dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah menyebutkan :  

“Otonomi daerah adalah hak, dan kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

 
Adapun prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam kewenangan mengurus dan mengatur pemerintahan sesuai 
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undang-undang. Juga prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dalam 

tugas, wewenang, serta berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai 

potensi dan kekhasan daerah yang penyelenggaraannya sejalan dengan tujuan 

pemberian otonomi. Penyelenggaraan otonomi daerah berorientasi pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan 

kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu juga harus 

menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. 

Dalam UU No. 32 tahun 2004, pemberian kewenangan otonomi kepada 

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi. 

Dalam desentralisasi dimana penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada 

pemerintahan daerah menyangkut pengaturan dan kepengurusan sendiri dalam 

batas pengaturan daerah, sedangkan peran pemerintah pusat tidak sepenuhnya.  

Pemerintah pusat hanya mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan agar 

penyelenggaraan otonomi sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah 

pusat hanya dibatasi wewenangnya pada lima hal yaitu kewenangan di bidang 

politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, fiskal dan moneter, peradilan serta 

agama yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah 

diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan 

memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperbaiki undang-

undang yang sebelumnya, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

sesuai arahan di atas, untuk pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan 

kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi 
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persyaratan pengisian jabatan dan pengaturan untuk mengintegrasikan jadwal 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sehingga lebih efisien dan efektif. 

 Penyelenggaraan otonomi ini harus sesuai dengan tujuan dan maksud 

pemberian otonomi daerah yang pada dasarnya untuk meningkatkan potensi 

daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 

sebagai tujuan nasional. Untuk menunjang otonomi daerah, perlu dilakukan 

pengawasan, penelitian, evaluasi, dan perencanaan untuk pengembangan 

daerah serta bantuan dari pemerintah sehingga otonomi daerah berjalan secara 

efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sebagai Indikator 
Perkembangan Ekonomi Daerah 

 
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu 

wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengertian PDRB menurut Badan Pusat 

Statistik yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha 

dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB merupakan jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau 

jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi di suatu wilayah, atau merupakan nilai tambah yang terbentuk dari 

keseluruhan kegiatan ekonomi suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. 

PDRB disajikan menurut harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas 

dasar harga berlaku yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga 

yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi 

dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai PDRB. PDRB atas 

dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 
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menggunakan harga pada setiap tahunnya, dan dengan PDRB atas dasar harga 

berlaku tersebut dapat dilihat kemampuan sumberdaya ekonomi, struktur 

ekonomi dan pergeserannya yang menggambarkan kemampuan tiap sektor 

ekonomi suatu wilayah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan yaitu semua 

agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat 

pendapatan dari tahun ke tahun terjadi karena perkembangan produksi riil bukan 

karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada tahun tertentu sebagai dasar, dan dengan PDRB atas dasar harga konstan 

tersebut dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan 

pertambahan riil ukuran ekonomi suatu wilayah dari tahun ke tahun.  

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode 

yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi). Penghitungan metode langsung ini 

dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan 

pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi yaitu 

penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu 

kegiatan/sektor ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total 

produksi bruto sektor atau sub sektor tersebut dimana nilai tambah merupakan 

selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara. PDRB menurut pendekatan 

produksi terbagi atas sembilan lapangan usaha (sektor) yaitu: pertanian; 

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

bangunan dan konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan 

komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Oleh 

karena itu penelitian ini menggunakan PDRB menurut pendekatan produksi. 

Menurut pendekatan pendapatan, diperoleh dengan menjumlahkan semua balas 

jasa yang diterima faktor produksi yaitu upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal 

dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto. 
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Menurut pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan nilai penggunaan akhir 

dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.  

Sedangkan metode tak langsung (alokasi) diperoleh dengan menghitung 

PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas dengan 

mengunakan alokator tertentu, antara lain nilai produksi bruto atau neto setiap 

sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan; jumlah produksi fisik; tenaga 

kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya (Tarigan, 2005:24). 

 

2.6 Teori Produksi 

 Dalam suatu proses produksi, perusahaan mengubah faktor produksi 

(input) menjadi produk (output). Suatu fungsi produksi menunjukkan hubungan 

antara jumlah output yang dihasilkan untuk setiap kombinasi input tertentu. Jika 

disederhanakan, misalnya hanya ada dua input yaitu modal dan tenaga kerja, 

maka fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut (Sasongko, 2004:30):  

Q=f(K,L) 

Keterangan: Q = output (produk yag dihasilkan) 

K = modal 

  L = tenaga kerja   

Dari persamaan tersebut menghubungkan jumlah output dengan jumlah 

kedua jenis input yaitu modal (K) dan tenaga kerja (L). Misalkan, dalam industri 

tekstil dapat diproduksi sejumlah barang produksi tertentu secara padat karya 

dengan menggunakan lebih banyak tenaga kerja (L), namun juga dapat 

dilakukan secara padat modal dengan peralatan serba mesin (K). Fungsi 

produksi memungkinkan berbagai cara kombinasi input dengan berbagai 

perbandingan tertentu sehingga menghasilkan jumlah output tertentu. 

 Dalam suatu proses produksi bisa secara padat karya atau padat modal. 

Padat karya dilakukan dengan menggunakan banyak tenaga kerja, sedangkan 
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padat modal dengan alat atau mesin. Persamaan fungsi produksi tersebut 

berlaku untuk penggunaan teknologi yang dapat merubah fungsi produksi, output 

yang dihasilkan bisa lebih banyak dengan jumlah input tertentu. Sedangkan 

penggunaan teknologi yang akan digunkan dalam penelitian ini adalah dianggap 

konstan. Penggunaan input dalam padat karya dibedakan dimana penggunaan 

modal adalah tetap dan penggunaan tenaga kerja dapat berubah yang 

merupakan input dalam kuantitatif. 

 Hubungan antara tingkat produksi suatu badan usaha dengan tenaga 

kerja dapat dilihat dari grafik berikut: 

TPL

Q

L
0

 

Gambar 2.1: kurva total produksi 

Sumber: Sasongko, (2004:32) 

 
Keterangan: TPL = total produksi yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja 

tertentu dalam suatu periode 

 Q = output per periode 

 L = input tenaga kerja per periode 

 Berdasarkan kurva di atas memperlihatkan hubungan antara jumlah 

produksi dengan penggunaan tenaga kerja perusahaan pada suatu proses 

produksi. Dalam kurva tersebut, TPL merupakan hubungan antara input tenaga 

kerja dan output dengan mengasumsikan bahwa input lain yang digunakan 
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adalah konstan. Dari kurva tersebut dapat dikatakan bahwa adanya peningkatan 

jumlah tenaga kerja maka jumlah produksi juga meningkat, begitu juga 

sebaliknya bila jumlah tenaga kerja menurun maka produksi juga ikut menurun.  

  Terdapat hubungan antara produk rata-rata dan marginal, dimana bila 

produk marginal lebih besar dari produk rata-rata maka produk rata-rata 

meningkat, dan bila produk marginal lebih rendah dari produk rata-rata maka 

produk rata-rata menurun. Produk marginal tenaga kerja yang semakin 

berkurang berlaku untuk sebagian besar proses produksi. Gejala ini sering 

digunakan istilah the law deminishing return yang menyatakan jika pengguna 

input meningkat sementara input lain penggunaannya dianggap tetap sampai 

suatu titik tertentu tambahan output akan semakin berkurang. Hal ini biasanya 

berlaku untuk jangka pendek dengan paling sedikit terdapat satu jenis input tetap 

(Sasongko, 2004:31). 

 Suatu perusahaan juga dapat menggunakan dua macam input yang 

penggunaannya bersifat variabel yang memperlihatkan kemungkinan kombinasi 

dari input yang menghasilkan output yang sama. Suatu perusahaan biasanya 

memiliki berbagai teknik produksi dan menggunakan teknik produksi yang paling 

efisien yang tersedia. 

 

2.7 Konsep Tenaga Kerja 

Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja 

(berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan 

jasa. Sebelum tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk 

berusia 10 tahun ke atas (lihat hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990). 

Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan ketentuan 

internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. 
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Konsep Tenaga kerja menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja adalah  

penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, yang memiliki pekerjaan 

namun sementara tidak bekerja, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan 

sedang mencari pekerjaan dikategorikan bekerja. Sedangkan yang bukan tenaga 

kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas tetapi tidak termasuk dalam 

tenaga kerja, adalah mereka yang bersekolah, ibu rumah tangga, dan lainnya. 

Tenaga kerja merupakan bagian dari angkatan kerja dalam penduduk 

usia kerja dari penduduk total yang ada di suatu negara atau daerah. 

Kemampuan penyerapan tenaga kerja sehubungan dengan angkatan kerja 

tersebut yaitu kesempatan kerja dimana pertambahan angkatan kerja tersebut 

harus diimbangi dengan penciptaan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap 

pertambahan angkatan kerja yaitu tenaga kerja. Tenaga Kerja (man power) 

adalah bagian dari angkatan kerja yang berfungsi dan ikut serta dalam proses 

produksi serta menghasilkan barang atau jasa. 

Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan 

tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan 

sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan yang 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan 

banyaknya angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja yang menunjukkan 

kemampuan sektor perekonomian dalam menyediakan daya tampung bagi 

penduduk yang memasuki pasar kerja (www.e-dukasi.net). 

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplay bagi 

pasar tenaga kerja di suatu negara. Namun dari definisi di atas, tidak semua 

penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah 

yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Hanya saja dengan usia kerja 

ini dapat melindungi masyarakat dari eksploitasi pekerja di bawah usia kerja 

tersebut. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional 



37 
 

yaitu usia 15 tahun atau lebih. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan 

yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. 

Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja atau tenaga kerja 

dan mereka yang sedang mencari pekerjaan atau bukan tenaga kerja. Mereka 

yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan 

yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang 

masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Indikator ini 

bermanfaat sebagai wacana bagi pengambil kebijakan di tingkat nasional 

maupun daerah dalam pembuatan rencana ketenagakerjaan di wilayahnya. 

Disamping itu, indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak tenaga 

kerja atau penduduk usia kerja potensial yang dapat memproduksi barang dan 

jasa. 

Dalam  Undang-Undang Republik Indonesia  No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dari penjelasan 

di atas, definisi tenaga kerja hanya sebatas pengertian tenaga kerja secara 

umum. Namun mengenai ketenagakerjaan dalam undang-undang tersebut lebih 

jelas, dimana di dalamnya mencakup ketenagakerjaan yaitu beberapa hal yang 

berkaitan dengan tenega kerja, seperti perlakuan, perencanaan, pelatihan, 

kesempatan, dan hubungan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja. 

Tenaga kerja tersebut bekerja  dengan alat produksi utamanya dalam 

proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran dan 

dari hubungan kerja tersebut ialah bekerja di bawah perintah orang lain dengan 

menerima upah atau gaji. Tenaga kerja yang bekerja diharapkan sesuai dengan 

kemampuan atau keahlian terhadap pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu 

dengan persediaan tenaga kerja di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari 
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tenaga kerja yang tidak terlatih dan tersebar secara tidak seimbang akan 

diupayakan menjadi lebih baik lagi dengan mengatur persediaan tenaga kerja 

sedemikian rupa sehingga pada waktu dan tempat dimana diperlukan tenaga 

kerja dengan keterampilan yang sesuai/tepat dapat tersedia tenaga kerja dalam 

jumlah yang cukup. Melalui keterampilan kerja yang sesuai akan memungkinkan 

tercapainya efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja sehingga membantu 

kelancaran pelaksanaan pembangunan dan jalannya perusahaan. Selain itu, tiap 

tenaga kerja diberikan kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai dan berhak 

atas pekerjaan serta penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.  

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan 

angka yang menunjukan distribusi/penyebaran penduduk bekerja di setiap 

lapangan pekerjaan. Menurut Sensus Penduduk 2000, yang dimaksud dengan 

lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/ instansi 

dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Pergeseran distribusi penduduk 

bekerja dari lapangan pekerjaan pertanian menuju industri dan jasa merupakan 

fenomena terjadinya transformasi/perubahan struktural perekonomian. 

Disamping itu, indikator ini membantu pemerintah dalam memberikan fokus 

kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Misalnya, apabila proporsi penduduk 

yang bekerja terbanyak terdapat di sektor pertanian maka pemerintah dapat lebih 

menitikberatkan pembangunan ketenagakerjaan di sektor ini. 

Tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, 

dimana perekonomian suatu daerah yang di dalamnya melakukan  kegiatan 

produksi dengan mengubah input menjadi output yaitu barang dan jasa yang 

dapat menjadi pendapatan suatu daerah tersebut. Dalam melakukan kegiatan 

produksi tersebut diperlukan berbagai faktor-faktor produksi sebagai input, 

seperti tenaga kerja (labor), tenaga ahli (skill), modal, dan tanah. Melalui kegiatan 

produksi tersebut didapatkan pendapatan bagi daerah tersebut yaitu upah dari 
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tenaga kerja, gaji dari tenaga ahli, bunga dari modal, dan sewa dari tanah. 

Faktor-faktor produksi tersebut dikuasai oleh orang sebagai sumber daya 

manusia kecuali tanah yang merupakan sumber daya alam. Oleh karena peran 

tenaga kerja sangat penting dalam menunjang perekonomian suatu daerah 

maupun nasional. 

Penyerapan tenaga kerja bila dikaitkan dengan teori neoklasik dimana 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan 

daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan 

produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang 

bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh tenaga kerja. Apabila produksi 

meningkat karena tingginya permintaan konsumen maka semakin banyak tenaga 

kerja yang dapat terserap untuk peningkatan produksi tersebut. Dengan potensi 

daerah yang tinggi seperti banyaknya sumber daya alam yang dimiliki, 

banyaknya bahan baku dan juga modal yang digunakan dalam proses produksi 

maka akan meningkatan penyerapan tenaga kerja dalam proses produksi 

tersebut.  

Sedangkan penyerapan tenaga kerja bila dikaitkan dengan dalam teori 

Harrod Domar dimana pertumbuhan jangka panjang hanya tercapai apabila 

terjadi keseimbangan antara tingkat pertumbuhan output, tingkat pertumbuhan 

modal, dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja, sehingga bila tercapai besar 

laju pertumbuhan tenaga kerja nilainya sama dengan laju pertumbuhan ekonomi 

tersebut maka keadaan ini harus dipertahankan dan apabila pertumbuhan 

tenaga kerja melebihi yang terserap pada kesempatan kerja lokal maka migrasi 

neto dapat menyeimbangkan tingkat pertumbuhan angkatan kerja dan tingkat 

pertumbuhan output dengan disalurkan pada daerah lain ataupun sektor 

ekonomi lain. 
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 Peran tenaga kerja sangat penting dikarenakan faktor produksi yang 

digunakan dalam proses produksi sebagian besar dikuasai manusia sebagai 

tenaga kerja. Oleh karena itu perlu untuk melihat kondisi tenaga kerja untuk 

memperbaiki perekonomian dengan menentukan kebijakan yang sesuai dengan 

kondisi tenaga kerja yang ada. Salah satunya yaitu dengan melihat penyerapan 

tenaga kerja di suatu daerah, seberapa besar penyerapan tenaga kerja dengan 

pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Sehingga pemerintah dapat 

menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi perekonomian dan tenaga 

kerja dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah 

tersebut. 

 

2.8 Konsep Sektor Unggulan 

Sektor unggulan merupakan sektor ekonomi yang memiliki kemampuan 

yang tinggi dan tangguh dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pada 

sektor ini mampu bersaing dalam pasar dan dapat diandalkan dalam 

perekonomian daerah tersebut. Oleh karena itu, suatu wilayah perlu untuk 

menganalisis potensi ekonomi wilayahnya juga mengidentifikasi hal-hal yang 

membuat potensi sektor tertentu rendah sehingga dapat ditanggulangi. 

Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan di suatu daerah sangat 

mendukung dalam peningkatan perekonomian di daerah tersebut. Sektor yang 

memiliki keunggulan bisa dikarenakan sumber daya alam yang mendukung 

sektor tersebut termanfaatkan sepenuhnya dan terjadi efisiensi dalam proses 

produksi, seperti yang telah dijelaskan pada teori klasik oleh Smith. Begitu juga 

pada teori neoklasik dimana kemampuan daerah tersebut bisa dilihat dalam 

peningkatan kegiatan produksinya, dan peningkatan tersebut berlaku pada tiap-

tiap sektor ekonomi. Dengan produksi yang tinggi maka kebutuhan daerah dapat 

terpenuhi dan bagi sektor ekonomi yang bila dalam perbandingannya memiliki 



41 
 

nilai produksi yang tinggi dibanding sektor yang lain dan mampu memenuhi 

kebutuhan daerahnya atau memiliki keunggulan komparatif maka sektor tersebut 

perlu diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian daerah. 

Selain itu, penentuan sektor unggulan juga sangat penting dalam 

mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, seperti pada teori pertumbuhan 

jalur cepat dimana daerah perlu untuk melihat sektor/komoditi yang memiliki 

potensi dan cepat dikembangkan, baik karena potensi alam maupun competitive 

advantage, maka produktifitas perlu ditingkatkan sehingga mampu memasuki 

pasar yang lebih luas. Begitu juga seperti yang dijelaskan dalam teori basis 

ekonomi bahwasannya laju pertumbuhan ekonomi wilayah ditentukan oleh 

besarnya peningkatan ekspor wilayah dan hal tersebut berkaitan dengan sektor 

ekonomi yang mampu bersaing dan unggul, mampu memenuhi kebutuhan 

daerahnya dan juga memasarkan produksinya hingga ke wilayah yang lebih luas 

atau memiliki kemampuan ekspor, dengan kata lain sektor ekonomi tersebut 

memiliki keunggulan kompetitif. Teori basis tersebut diperluas dengan model 

pertumbuhan interregional dengan memasukkan dampak dari daerah tetangga 

karena keterikatan kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang 

berhubungan erat sehingga dalam penentuan sektor unggulan menggunakan 

perbandingan. 

Berdasarkan pentingnya sektor unggulan bagi perekonomian daerah 

maka perlu untuk mengetahui sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai 

sektor unggulan pada suatu daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan 

dan peningkatan perekonomian daerah tersebut. Dimana sektor tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan daerahnya atau memiliki keunggulan komparatif dan  juga 

mampu bersaing di pasar global karena memiliki keunggulan kompetitif. 

Keunggulan komparatif (comparative advantage) suatu komoditi suatu 

negara atau daerah adalah komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan 
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komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk 

perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riel. Apabila keunggulan itu 

dalam bentuk nilai tambah riel maka dinamakan keunggulan absolut (Tarigan, 

2005:79). Dalam menentukan sektor unggulan, dimana terdapat keunggulan 

komparatif dari sektor ekonomi dalam suatu wilayah yang mana dalam suatu 

kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi 

pengembangan daerah tersebut.  

Pada saat ini istilah yang lebih sering dipakai adalah competitive 

advantage (keunggulan kompetitif). Keunggulan kompetitif menganalisis 

kemampuan suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah/luar 

negeri/pasar global. Istilah keunggulan komparatif lebih mudah dimengerti, yaitu 

cukup melihat apakah produk yang kita hasilkan bisa dijual di pasar global 

secara menguntungkan (Tarigan, 2005:81). Dalam sektor unggulan disini adalah 

sektor ekonomi yang mampu bersaing baik dalam negeri maupun pasar global 

dan mampu menghadapi gejolak yang mungkin terjadi seperti gejolak ekonomi, 

politik, dan alam. 

Sektor ekonomi yang unggul dalam keunggulan komparatif dapat 

dijadikan pertanda awal bahwa komoditi tersebut punya prospek untuk memiliki 

keunggulan kompetitif (Tarigan, 2005:82). Sehingga sektor yang unggul tersebut 

dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah tersebut. Selain itu, 

perekonomian suatu daerah akan menjadi lebih baik dan berkembang. 

Penentuan sektor unggulan dalam penelitian ini yaitu sektor ekonomi 

tersebut memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dengan 

produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan keuntungan atau 

manfaat yang besar, dimana keunggulan komparatif adalah sektor tersebut lebih 

unggul dibanding sektor lain dalam suatu daerah dan keunggulan kompetitif 

dimana sektor ekonomi yang dimiliki suatu daerah unggul dalam pasar global. 
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Keduanya dapat digunakan sebagai penentu kebijakan dalam mendorong 

struktur perekonomian ke arah sektor unggulan tersebut dan memperbaiki 

perekonomian daerah.   

Sektor ekonomi yang unggul atau sektor unggulan merupakan sektor 

yang memiliki kontribusi yang besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi 

dan kesempatan kerja. Selain itu, sektor unggulan merupakan sektor yang paling 

dominan dan diprioritaskan untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi yaitu sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif, serta bisa diandalkan dalam memberi respon yang besar dan secara 

cepat terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan 

dianalisis sektor-sektor ekonomi yang unggul yaitu sektor ekonomi apa saja yang 

memiliki keunggulan kompetitif dan  sektor ekonomi apa saja yang memiliki  

keunggulan komparatif sehingga dapat membantu dalam menentukan kebijakan 

dalam memperbaiki dan meningkatakan perekonomian daerah. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2009a) tentang Analisis 

Sektor Unggulan Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim 

Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa untuk melihat sektor-sektor 

ekonomi yang menjadi unggulan yang dapat menyerap tenaga kerja digunakan 

analisis Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan Overlay. 

Sedangkan untuk melihat daya serap tenaga kerja digunakan analisis elastisitas 

dan koefisien tenaga kerja. Selama periode 2005-2008, Kabupaten Muara Enim 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif. Kontribusi sektor pertanian dan 

sektor pertambangan masih dominan dalam pembentukkan PDRB. Selain itu, 

dari sisi ketenagakerjaan terlihat bahwa sebagian besar tenaga kerja di 

Kabupaten Muara Enim terserap pada lapangan kerja primer terutama sektor 
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pertanian. Secara keseluruhan, sektor ekonomi yang menjadi unggulan 

berdasarkan kontribusi dan pertumbuhan dilihat dari sisi penciptaan nilai tambah 

dan penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertambangan dan penggalian. 

Selama periode 2005-2008, kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu 

persen menyebabkan penurunan daya serap tenaga kerja di sektor pertanian 

serta sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini berarti tingkat penyerapan 

tenaga kerja pada tahun 2008 lebih rendah dibanding tahun 2005. Namun, kedua 

sektor tersebut mempunyai produktivitas tenaga kerja yang semakin meningkat 

yang ditandai dengan nilai koefisien tenaga kerja yang semakin menurun. 

Fachrurrazy (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Penentuan 

Sektor Unggulan Perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara Dengan 

Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB menunjukkan bahwa dalam penentuan 

sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan 

menggunakan Klassen Typology, Location Quotient (LQ), dan analisis Shift-

Share. Dari analisis tersebut diketahui bahwa sektor yang maju dan tumbuh 

pesat, yaitu sektor pertanian serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor 

yang merupakan sektor basis (LQ>1), yaitu sektor pertanian; sektor 

pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; dan sektor 

pengangkutan dan komunikasi. Sektor yang merupakan sektor kompetitif, yaitu 

sektor pertanian; sektor bangunan; dan sektor bank dan lembaga keuangan 

lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan dari ketiga alat analisis menunjukkan 

bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan dengan kriteria tergolong ke 

dalam sektor yang maju dan tumbuh pesat, sektor basis dan kompetitif, yaitu 

sektor pertanian. Sub sektor pertanian yang unggul dan potensial dikembangkan 

yaitu sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub 

sektor peternakan dan hasil-hasilnya, dan sub sektor perikanan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2009b) tentang Analisis 

Kesempatan Kerja Sektoral Di Kabupaten Bangli Dengan Pendekatan 

Pertumbuhan Berbasis Ekspor menunjukkan bahwa dalam analisis kesempatan 

kerja di Kabupaten Bangli dengan menggunakan analisis Shift-Share, Location 

Quotient (LQ), dan Pengganda Basis Lapangan Kerja (Employment Base 

Multiplier). Dari analisis tersebut diketahui bahwa Kesempatan kerja nyata di 

Kabuapten Bangli dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan kesempatan 

kerja di Provinsi Bali dan keunggulan kompetitif. Sedangkan Komponen bauran 

industri mempengaruhi kesempatan kerja di Kabupaten Bangli secara negatif. 

Untuk Sektor basis kesempatan kerja di Kabupaten Bangli yaitu pertanian, sektor 

industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. 
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 Tabel 2.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 
 

Studi Oleh Judul Metode Variabel Terikat Variabel Bebas Kesimpulan 

Putu Ayu 
Pramitha 
Purwanti 
(2009) 

Analisis 
Kesempatan 
Kerja Sektoral 
Di Kabupaten 
Bangli 
Dengan 
Pendekatan 
Pertumbuhan 
Berbasis 
Ekspor 

 Shift Share 
Analisys 
(SSA) 

 Location 
Quotient (LQ) 

 Pengganda 
Basis 
Lapangan 
Kerja 

 Komponen 
pengaruh 
pertumbuhan 
kesempatan kerja, 
bauran industri, 
dan keunggulan 
kompetitif di 
Kabupaten Bangli 

 Sektor basis di 
Kabupaten Bangli 

 Perubahan 
kesempatan kerja 
total untuk setiap 
satu perubahan 
kesempatan kerja 
di sektor basis di 
Kabupaten Bangli 

 Kesempatan 
kerja sektoral di 
Kabupaten 
Bangli 

 Kesempatan 
kerja total di 
Kabupaten 
Bangli 

 Kesempatan 
kerja sektoral di 
provinsi Bali 

 Kesempatan 
kerja total di 
Provinsi Bali 

 Kesempatan kerja nyata dipengaruhi 
positif oleh pertumbuhan kesempatan 
kerja provinsi dan keunggulan 
kompetitif, namun dipengaruhi negatif 
oleh komponen bauran industri yang 
mengurangi kesempatan kerja. 

 Untuk Sektor basis kesempatan kerja 
di Kabupaten Bangli yaitu pertanian, 
sektor industri pengolahan, dan sektor 
pertambangan dan penggalian. 

 Kemampuan sektor basis dalam 
menciptakan lapangan kerja baru 
semakin menurun dan harus 
diperbaiki lagi. 

Fachrurrazy 
(2009) 

Analisis 
Penentuan 
Sektor 
Unggulan 
Perekonomia
nwilayah 
Kabupaten 
Aceh Utara 

 Analisis 
Tipologi 
Klassen 

 Analisis 
Location 
Quotient (LQ) 

 Shift Share 
Analysis 

 Klasifikasi 
pertumbuhan dan 
kontribusi sektor 
perekonomian 
Kabupaten Aceh 
Utara 

 Sektor basis di 
Kabupaten Aceh 

 PDRB ADHK 
sektoral di 
Kabupaten 
Aceh Utara 

 PDRB ADHK 
sektoral di 
Provinsi 
Nanggroe Aceh 

 Sektor yang maju dan tumbuh dengan 
pesat, yaitu sektor pertanian dan 
sektor pengangkutan dan komunikasi. 

 Sektor yang merupakan sektor basis 
yaitu sektor pertanian, sektor 
pertambangan dan penggalian, sektor 
industri pengolahan, dan sektor 
pengangkutan dan komunikasi. 
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Dengan 
Pendekatan 
Sektor 
Pembentuk 
PDRB 

(SSA) Utara 

 Perubahan dan 
pergeseran sektor 
perekonomian 
Kabupaten Aceh 
Utara 

 Sektor unggulan 
perekonomian 
wilayah Kabupaten 
Aceh Utara 

Darussalam 

 Total PDRB 
ADHK di 
Kabupaten 
Aceh Utara 

 Total PDRB 
ADHK di 
Provinsi 
Nanggroe Aceh 
Darussalam 

 Sektor yang merupakan sektor 
kompetitif, yaitu sektor pertanian, 
sektor bangunan dan konstruksi, dan 
sektor bank dan lembaga keuangan 
lainnya. 

 Sektor yang merupakan sektor 
unggulan dengan kriteria sektor yang 
maju dan tumbuh pesat, sektor basis 
dan kompetitif, yaitu sektor pertanian. 

Dewi 
Purwanti 
(2009) 

Analisis 
Sektor 
Unggulan 
Dalam 
Penyerapan 
Tenaga Kerja 
Kabupaten 
Muara Enim 
Provinsi 
Sumatera 
Selatan 

 Analisis 
Location 
Quotient (LQ) 

 Analisis Model 
Rasio 
Pertumbuhan 
(MRP) 

 Analisis 
Overlay 

 Analisis 
Elastisitas 
Tenaga Kerja 
dan Koefisien 
Tenaga Kerja 

 Sektor basis 

 Rasio 
pertumbuhan 
wilayah studi 

 Rasio 
pertumbuhan 
wilayah referensi 

 Elastisitas Tenaga 
Kerja 

 Koefisien tenaga 
kerja 

 PDRB ADHK 
sektoral Kab. 
Muara Enim 
dan Provinsi 
Sumatera 
Selatan 

 PDRB ADHK 
total Kab. 
Muara Enim 
dan Provinsi 
Sumatera 
Selatan 

 Tenaga kerja 
Kab. Muara 
Enim dan 
Provinsi 
Sumatera 
Selatan 

 Kabupaten Muara Enim memiliki 
pertumbuhan ekonomi yang positif. 

 Kontribusi sektor primer masih 
dominan dalam pembentukan PDRB 
dan ketenagakerjaan. 

 Secara keseluruhan, sektor ekonomi 
yang menjadi unggulan berdasarkan 
kontribusi dan pertumbuhan dari sisi 
penciptaan nilai tambah dan 
penyerapan tenaga kerjadalah sektor 
pertambangan dan penggalian. 

 Kenaikan pertumbuhan ekonomi 
sebesar satu persen menyebabkan 
penurunan daya serap tenaga kerja di 
sektor pertanian serta sektor 
pertambangan dan penggalian. 

 Koefisien tenaga kerja yang semakin 
menurun. 

Sumber: Purwanti, 2009; Fachrurrazy, 2009; Purwanti, 2009 
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2.10 Kerangka Pikir 

Dalam pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan otonomi daerah 

maka perlu untuk menciptakan pembangunan dan pertumbuhan regional. 

Pembangunan dan pertumbuhan regional dapat diupayakan melalui identifikasi 

sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah serta penyerapan tenaga kerja di 

daerah tersebut.  Melalui identifikasi sektor unggulan serta penyerapan tenaga 

kerja di suatu daerah tersebut nantinya akan dapat digunakn sebagai 

pertimbangan strategi kebijakan dalam mendukung pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi regional. 

Dalam penelitian ini adalah identifikasi sektor unggulan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Malang Raya. Identifikasi sektor unggulan dan 

penyerapan tenaga kerja pada sektor ekonomi tersebut dilakukan dalam 

mendukung pembangunan regional di Malang Raya karena adanya pertumbuhan 

ekonomi yang tidak diiringi dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang baik. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi dan analisis sektor unggulan baik dari 

sisi kontribusi PDRB maupun penyerapan tenaga kerjanya.  

Identifikasi dan analisis sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga 

kerja tersebut dapat digunakan beberapa alat analisis, yaitu analisis Location 

Quotient (LQ), Analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP), analisis Overlay,Shift-

Share Analysis, dan analisis elastisitas tenaga kerja. Secara sisitematis alur 

kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut: 
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Gambar 2.2: Kerangka Pikir 
Sumber: Penulis 
 

Untuk melihat sektor unggulan tersebut digunakan analisis Location 

Quotient (LQ) untuk menentukan sektor basis dan non basis dalam 

perekonomian di Malang Raya sehingga diketahui keunggulan komparatif di 

wilayah tersebut. Dalam melihat sektor unggulan juga digunakan Analisis Model 

Ratio Pertumbuhan (MRP) dalam membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan 

baik dalam skala yang lebih kecil maupun dalam skala yang lebih luas kemudian 

dilanjutkan dengan analisis Overlay untuk memperoleh deskripsi ekonomi unggul 

dalam suatu wilayah berdasarkan kriteria pertumbuhan (hasil analisis wilayah 

studi atau RPs) dan kriteria kontribusi atau keunggulan komparative (hasil 

analisis LQ). Selain itu Shift-Share Analysis juga digunakan untuk mengetahui 

perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Malang Raya dan 

mengetahui keunggulan kompetitif di wilayah tersebut. Sedangkan untuk melihat 
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daya serap tenaga kerja digunakan analisis elastisitas kesempatan kerja. 

Sehingga kemudian dapat dilihat penyerapan tenaga kerja tiap sektor ekonomi di 

Malang Raya.  

 

2.11 Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kajian pustaka yang telah 

disampaikan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan menurut PDRB ADHK di 

Malang Raya, untuk Kabupaten Malang unggul pada sektor pertanian, untuk 

Kota Malang unggul pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran, 

sedangkan untuk Kota Batu juga unggul pada sektor  perdagangan, hotel, 

dan restoran.  

2. Kemampuan sektor unggulan dalam penyerapan tenaga kerja di Malang 

Raya menurut jumlah tenaga kerja yang bekerja dengan jumlah tertinggi, 

untuk Kabupaten Malang dari kemampuan sektor unggulan yaitu sektor 

pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja adalah cukup tinggi pada sektor 

unggulan tersebut, dan kemampuan sektor unggulan di Kota Malang yaitu 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran terhadap penyerapan tenaga kerja 

adalah cukup tinggi, sedangakan kemampuan sektor unggulan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Kota Batu yaitu sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran adalah rendah karena tenaga kerja terbanyak bukan pada sektor 

ekonomi yang dianggap unggul. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu sebuah 

penelitian yang membuat suatu klarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial 

dengan cara menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan 

masalah dan unit yang di teliti. Aspek metodologisnya yaitu melalui pendekatan 

empirik dan statistik yang menyajikan data numerik atau angka-angka. 

 

3.2 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada sektor ekonomi unggulan terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Malang Raya, sehingga ruang lingkup penelitian ini 

adalah wilayah Malang Raya yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota 

Batu dengan menggunakan data PDRB ADHK dan jumlah tenaga kerja. Dalam 

analisis sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja yang diteliti maka 

perlu adanya perbandingan waktu, waktu penelitian diambil pada kurun waktu 

antara tahun 2005-2009. Untuk melihat hasil dari sektor unggulan terhadap 

penyerapan tenaga kerja digunakan alat analisis yaitu LQ, MRP, Overlay, SSA, 

dan Elastisitas penyerapan tenaga kerja. Adapun keterbatasan dari penelitian ini 

yaitu pada alat analisis dan data yang digunakan yaitu masih bersifat sederhana 

sehingga diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan alat analisis yang 

dapat menjelaskan perekonomian lebih akurat, spesifik, jelas dan data yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas pada tahap penentuan sektor 

unggulan serta penyerapan tenaga kerja sektor unggulan tersebut, tidak 

menggunakan data masing-masing sub sektor ekonomi.  
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

 Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-sifat 

atau sesuatu hal yang dapat diamati atas variabel suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian dan memberi batasan 

yang tegas pada variabel. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Sektor ekonomi unggulan yaitu sektor ekonomi yang memiliki keunggulan 

komparatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis terhadap 

daerah lain dalam kontribusi maupun pertumbuhan serta memberikan 

keuntungan atau manfaat yang besar, dimana keunggulan komparatif adalah 

sektor tersebut lebih unggul dibanding sektor lain dalam suatu daerah dan 

keunggulan kompetitif dimana sektor ekonomi yang dimiliki suatu daerah 

unggul dalam pasar global atau memiliki daya saing kegiatan sektor ekonomi 

yang lebih besar pada suatu daerah terhadap kegiatan sektor ekonomi yang 

sama di daerah lainnya yang digunakan sebagai acuan. Dalam penentuan 

sektor unggulan ini menggunakan PDRB ADHK di Malang Raya tahun 2005-

2009. 

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai akhir 

barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu. 

Dalam penelitian ini PDRB yang digunakan yaitu PDRB ADHK Malang Raya 

dan Jawa Timur tahun 2005-2009. 

3. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun 

atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sebelum 

tahun 2000, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 

tahun ke atas. Namun sejak Sensus Penduduk 2000 dan sesuai dengan 

ketentuan internasional, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 15 
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tahun atau lebih. Dalam penelitian ini jumlah tenaga kerja yang digunakan 

yaitu penduduk usia 10 tahun (15 tahun) yang bekerja menurut lapangan 

usaha utama di Malang Raya tahun 2005-2009 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder ini diperoleh dari badan atau 

lembaga yang aktifitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan 

dengan/dalam berbagai masalah. Data sekunder yang dimaksud meliputi data 

PDRB dan jumlah tenaga kerja. 

 

3.4.2 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. 

Data sekunder merupakan suatu data penulisan yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung (media perantara atau diperoleh dan dicatat pihak lain) baik 

berupa tulisan maupun laporan hasil penelitian sejenis. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari 

data yang dibutuhkan yang diperoleh dari badan atau lembaga yang aktifitasnya 

mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan/dalam berbagai 

masalah. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen yang telah 

dipublikasikan oleh instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) berupa: 

1. PDRB Kabupaten Malang selama periode 2004-2009.  

2. PDRB Kota Malang selama periode 2004-2009.  

3. PDRB Kota Batu selama periode 2004-2009.  

4. PDRB Jawa Timur selama periode 2004-2009.  
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5. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan kerja utama 

Kabupaten Malang selama periode 2004-2009. 

6. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan kerja utama 

Kota Malang selama periode 2004-2009. 

7. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan kerja utama 

Kota Batu selama periode 2004-2009. 

Selain melalui publikasi instansi terkait, sumber data juga diambil dari study 

kepustakaan melalui buku-buku referensi, jurnal ekonomi, internet dan sumber 

lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan dibahas. 

 

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan 

dengan cara mempelajari berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan 

penelitian, sebagai referensi untuk memberikan pemahaman dan sebagai 

landasan teori. Sedangkan dokumentasi pengumpulan data melalui bahan-

bahan tertulis (dokumen-dokumen) yang berhubungan dengan masalah 

penelitian, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, biasanya bisa 

berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat data yang ada pada 

daerah penelitian atau berdasarkan pada dokumen yang ada pada Badan Pusat 

Statistik serta instansi-instansi terkait seperti data PDRB dan jumlah tenaga 

kerja di Malang Raya. 

 

3.5 Metode Analisis 

 Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, 

karena dengan analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang 
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berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Tujuan analisis data adalah 

untuk menyusun dan menginterpretasikan data (kuantitatif) yang sudah 

diperoleh. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yang 

dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian serta data yang 

dikumpulkan dan diolah kembali melalui beberapa pertimbangan matematik. 

Dalam analisis ini akan digunakan beberapa metode analisis guna menjelaskan 

tujuan penelitian dari analisis sektor unggulan terhadap penyerapan tenaga kerja 

dalam mendukung pembangunan regional Malang Raya tahun 2005-2009 

melalui analisis data PDRB dan jumlah tenaga kerja. 

 

3.5.1 Location Quotient (LQ) 

 Location quotient atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang 

besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya 

sektor/industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa 

diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) 

dan jumlah lapangan kerja. (Tarigan, 2005:82).  

LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi 

sektor basis atau unggulan. LQ yaitu usaha untuk mengukur konsentrasi dari 

suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan 

peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau 

industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. LQ merupakan rasio 

antara jumlah PDRB sektor tertentu terhadap total nilai PDRB sektor tertentu 

disuatu daerah (kabupaten) dibandingkan dengan rasio PDRB sektor yang sama 

di Propinsi. Rumusnya adalah sebagai berikut: 
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di mana: 

Eij = Jumlah PDRB suatu sektor Kabupaten/Kota 

Ej = Jumlah PDRB total Kabupaten/Kota 

Ein = Jumlah PDRB suatu sektor tingkat Propinsi (sebagai benchmark/referensi) 

En = Jumlah PDRB total tingkat Propinsi 

Hasil analisis LQ diperoleh dari hasil perbandingan antara PDRB suatu 

sektor Kabupaten/Kota (Eij) terhadap PDRB total di suatu kabupaten/kota yang 

sama (Ej) dengan hasil perbandingan antara PDRB suatu sektor tingkat Propinsi 

(Ein) terhadap PDRB total di suatu propinsi yang sama (En) yang akhirnya 

didapat hasil lebih dari atau kurang dari satu. Sehingga dapat diketahui apakah 

sektor tersebut merupakan sektor basis atau non basis. 

 Apabila LQ>1 berarti sektor tersebut merupakan sektor basis, yang 

menunjukkan sektor tersebut mampu melayani pasar baik di dalam maupun di 

luar suatu kabupaten atau kota. Artinya peranan sektor tersebut di daerah itu 

lebih menonjol daripada peranan sektor yang sama secara nasional atau 

benchmaknya. Dengan kata lain, daerah tersebut memiliki keunggulan 

komparatif untuk sektor tertentu sebagai sektor basis. Hal tersebut seringkali 

sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus akan produk sektor tertentu 

tersebut dan mengekspornya ke daerah lain. Daerah itu hanya mungkin 

mengekspor produk ke daerah lain atau luar negeri karena mampu menghasilkan 

produk tersebut secara lebih murah atau lebih efisien. 

Sebaliknya, apabila LQ<1 berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor 

basis, yang menunjukkan suatu sektor belum mampu melayani pasar di 

kabupaten atau kota. Artinya  peranan sektor itu di daerah tersebut lebih kecil 

daripada peranan sektor tersebut secara nasional atau benchmaknya, sektor 
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tersebut hanya sebagai sektor penunjang. Dengan kata lain Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan mempunyai kemampuan yang hanya bersifat lokal, dan 

masih harus mengimpor sebagian dari sektor tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan yang bersifat lokal. 

Jika nilai LQ=1, berarti suatu sektor hanya mampu melayani pasar di 

Kabupaten atau kota itu saja, atau belum dapat memasarkan hasil sektor 

tersebut ke luar daerah lain. Dengan kata lain, Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan mempunyai kemampuan yang sama dengan benchmaknya, dan 

hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah lokal. 

 

3.5.2 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) 

Analisis Model Ratio Pertumbuhan (MRP) adalah kegiatan 

membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih kecil 

maupun dalam skala yang lebih luas, yaitu antara daerah referensi dengan 

daerah studi sehingga dapat diketahui sektor ekonomi potensial suatu daerah. 

MRP digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial dan unggul 

berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (competitive advantage). MRP juga 

digunakan untuk menganalisis sektor unggulan berdasarkan kriteria 

pertumbuhan nilai tambah maupun tenaga kerja. 

Pendekatan Model Rasio Pertumbuhan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu 

Rasio Pertumbuhan wilayah referensi (RPr) dan Rasio Pertumbuhan wilayah 

studi (RPs). 

3a. Rasio Pertumbuhan wilayah referensi (RPr) 

Rasio Pertumbuhan wilayah referensi (RPr) adalah perbandingan laju 

pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah referensi dengan laju 

pertumbuhan pendapatan total kegiatan (PDRB) di wilayah referensi. Rumus 

Rasio Pertumbuhan wilayah referensi (RPr) adalah sebagi berikut: 
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RPr=(ΔEir/Eir) / (ΔEr/Er) 

di mana: 

ΔEir = Selisih PDRB suatu sektor suatu tahun tertentu dengan tahun 

sebelumnya pada daerah referensi (propinsi) 

Eir = PDRB suatu sektor tahun sebelumnya pada daerah referensi 

(propinsi) 

ΔEr = Selisih total PDRB suatu tahun tertentu dengan tahun sebelumnya 

pada daerah referensi (propinsi) 

Er =  PDRB suatu sektor tahun sebelumnya pada daerah referensi 

(propinsi) 

Apabila RPr>1 maka dikatakan positif (+) artinya menunjukkan bahwa 

pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi lebih tinggi dari 

pertumbuhan PDRB total wilayah referensi. Sedangkan apabila RPr<1 maka 

dikatakan negatif (-) artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan suatu sektor 

tertentu dalam wilayah referensi lebih kecil dari pertumbuhan PDRB total wilayah 

referensi. 

b. Rasio Pertumbuhan wilayah Studi (RPs) 

Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) adalah perbandingan anatara laju 

pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor i di wilayah studi dengan laju 

pertumbuhan pendapatan (PDRB) sektor yang yang sama di wilayah referensi. 

Rumus Rasio Perumbuhan di wilayah studi (RPs) adalah sebagai berikut:  

RPs=(ΔEij/Eij) / (ΔEir/Eir) 

di mana: 

ΔEij = Selisih PDRB suatu sektor suatu tahun tertentu dengan tahun 

sebelumnya pada daerah studi (kabupaten/kota) 

Eij = PDRB suatu sektor tahun sebelumnya pada daerah studi 

(kabupaten/kota) 



59 
 

ΔEir = Selisih total PDRB suatu tahun tertentu dengan tahun sebelumnya 

pada daerah referensi (propinsi) 

Eir = PDRB suatu sektor tahun sebelumnya pada daerah referensi 

(propinsi) 

Apabila RPs>1 maka dikatakan positif (+), artinya menunjukkan bahwa 

pertumbuhan sektor pada tingkat wilayah studi lebih tinggi dibandingkan dengan 

pertumbuhan sektor pada wilayah referensi. Sedangkan apabila RPs<1 maka 

dikatakan negatif (-), artinya pertumbuhan suatu sektor pada tingkat wilayah studi 

lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor tersebut pada wilayah 

referensi. 

Berdasarkan hasil analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) diperoleh 

nilai riil dan nominal, kemudian kombinasi dari kedua perbandingan tersebut 

akan diperoleh gambaran sektor unggulan berdasarkan kriteria pertumbuhan 

yang terdiri dari empat klasifikasi sebagai berikut: 

1. Nilai RPr positif (+) dan nilai RPs positif (+) berarti sektor tersebut memiliki 

pertumbuhan menonjol baik di wilayah referensi maupun wilayah studi yang 

disebut dominan pertumbuhan 

2. Nilai RPr positif (+) dan nilai RPs negatif (-) berarti sektor tersebut memiliki 

pertumbuhan menonjol di wilayah referensi tetapi tidak menonjol di wilayah 

studi. 

3. Nilai RPr negatif (-) dan nilai RPs positif (+) berarti sektor tersebut memiliki 

pertumbuhan tidak menonjol di wilayah referensi tetapi menonjol di wilayah 

studi. 

4. Nilai RPr negatif (-) dan nilai RPs negatif (-) berarti sektor tersebut memiliki 

pertumbuhan yang rendah baik di wilayah referensi maupun di wilayah studi. 
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3.5.3 Analisis Overlay   

Setelah melakukan analisis Location Quotient (LQ) dan Model Rasio 

Pertumbuhan (MRP), analisis dilanjutkan dengan menggunakan analisis Overlay 

yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi ekonomi potensial dan unggul dalam 

suatu wilayah berdasarkan kriteria pertumbuhan (hasil analisis wilayah studi atau 

RPs) dan kriteria kontribusi atau keunggulan komparative (hasil analisis LQ). 

Analisis ini menjelaskan bahwa jika rasio RPs>1 maka RPs dikatakan positif (+) 

dan jika rasio RPs<1 dikatakan  negatif (-), demikian juga dengan rasio LQ. Dari 

analisis ini terdapat empat kemungkinan yaitu kombinasi antara sektor ekonomi 

unggulan yang menggambarkan keadaan suatu daerah sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan/RPs (+) dan kontribusi/LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang 

sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya. 

2. Pertumbuhan/RPs (+) dan kontribusi/LQ (-) menunjukkan suatu sektor yang 

pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. 

3. Pertumbuhan/RPs (-) dan kontribusi/LQ (+) menunjukkan suatu sektor yang 

pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. 

4. Pertumbuhan/RPs (-) dan kontribusi/LQ (-) menunjukkan suatu sektor yang 

tidak dominan atau tidak potensial baik kriteria pertumbuhan maupun 

kontribusi. 

 

3.5.4 Analisis Shift-Share 

Analisis Shift-Share digunakan untuk mengamati struktur dan peranan 

perekonomian serta pergeserannya dengan menekankan pada pertumbuhan 

sektor di daerah dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah 

yang lebih tinggi atau propinsi. Melalui analisis ekonomi wilayah ini akan dapat 

diketahui kondisi ekonomi wilayah dan komposisi dari perekonomian wilayah 

tersebut dengan mengamati penyimpangan dari berbagai perbandingan kinerja 



61 
 

perekonomian antar wilayah dan mengetahui keunggulan kompetitif (competitive 

advantage) suatu wilayah. 

Analisis Shift-Share juga menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah 

suatu sektor di tingkat daerah dapat diuraikan (decompose) atas 3 bagian,  yaitu 

(Syafrizal, 2008:92): 

1. Regional Share (Nij) adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang 

disebabkan oleh faktor luar yaitu peningkatan kegiatan ekonomi daerah 

akibat kebijaksanaan nasional atau provinsi yang berlaku pada seluruh 

daerah. 

2. Proportional Shift (Mixed Shift) (Mij) adalah komponen pertumbuhan 

ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, 

yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat secara 

nasional atau provinsi. 

3. Differential Shift (Competitif  Shift) (Cij) adalah komponen pertumbuhan 

ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. 

Unsur pertumbuhan ini merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat 

mendorong pertumbuhan ekspor daerah. 

Metode analisis shift share diawali dengan mengukur perubahan nilai 

tambah bruto atau PDRB suatu sektor i di suatu region j (Dij) dengan formulasi 

Dij = Nij + Mij + Cij 

di mana: 

Nij = Eij . rn  

Mij = Eij (rin - rn)  

Cij = Eij (rij - rin)  

Keterangan; 

Dij :Perubahan PDRB sektor i di kabupaten/kota 
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Nij :Perubahan PDRB sektor i di kabupaten/kota yang disebabkan oleh 

pengaruh pertumbuhan ekonomi provinsi. 

Mij :Perubahan PDRB sektor i di kabupaten/kota yang disebabkan oleh 

pengaruh pertumbuhan sektor i di provinsi. 

Cij :Perubahan PDRB sektor i di kabupaten/kota yang disebabkan oleh 

keunggulan kompetitif sektor tersebut di kabupaten/kota. 

Dalam persamaan tersebut rij mewakili pertumbuhan sektor i di 

kabupaten/kota, sedangkan rn mewakili laju pertumbuhan agregat provinsi dan 

rin mewakili pertumbuhan sektor  i provinsi. Masing-masing dapat didefinisikan 

sebagai berikut: 

rij = (Eij* - Eij)/Eij 

rin = (Ein* - Ein)/Ein 

rn = (En* - En)/En 

Keterangan: 

Eij : PDRB sektor i di kabupaten/kota tahun awal analisis 

Ein : PDRB sektor i di provinsi tahun awal analisis 

En : PDRB total di provinsi tahun awal analisis 

Eij* : PDRB sektor i di kabupaten/kota tahun akhir analisis 

Ein* : PDRB sektor i di provinsi tahun akhir analisis 

En* : PDRB total di provinsi tahun akhir analisis 

Dengan menghitung persamaan di atas, akan dapat diketahui komponen 

atau unsur pertumbuhan yang mana mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Nilai masing-masing komponen dapat saja negatif atau positif, tetapi jumlah 

keseluruhan akan selalu positif, bila pertumbuhan ekonomi juga positif, demikian 

juga sebaliknya. Persamaan Shift-Share untuk sektor i di wilayah j adalah: 

Dij = Eij.rn + Eij (rin –rn) + Eij (rij –rin) 
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National growth effect (Nij) atau juga disebut Regional Share merupakan 

perubahan sektor i di wilayah j (studi) dalam memberikan kontribusi terhadap laju 

pertumbuhan nasional. Apabila bertanda positif (+) berarti pertumbuhan sektor i 

di wilayah j (studi) memberikan kontribusi positif dalam nasional, demikian 

sebaliknya apabila mempunyai tanda negatif (-) maupun nol berarti pertumbuhan 

sektor i di wilayah j (studi) memberikan kontribusi negatif dalam nasional. 

Mixed Shift (Mij) merupakan pengaruh industri atau industry mix yang 

selanjutnya disebut proporsional shift atau bauran komposisi. Dimana apabila Mij 

mempunyai tanda (+) berarti bahwa variabel yang dianalisis mempunyai tingkat 

pertumbuhan lebih cepat dari pertumbuhan keseluruhan, demikian sebaliknya 

apabila mempunyai tanda negatif (-) maupun nol berarti bahwa variabel yang 

dianalisis mempunyai tingkat pertumbuhan lebih lambat dari pertumbuhan 

keseluruhan. 

Competitif  Shift (Cij) merupakan keunggulan kompetitif sektor i di wilayah 

j atau disebut sebagai differential shift atau regional shift. Apabila bertanda positif 

(+) berarti bahwa sektor i mempunyai kecepatan untuk tumbuh dibandingkan 

dengan sektor yang sama di tingkat nasional, atau dapat dinyatakan pula bahwa 

share suatu wilayah atas sektor tertentu mengalami peningkatan. Apabila 

bertanda negatif berarti bahwa sektor i mempunyai kecenderungan menghambat 

pertumbuhan dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat nasional. 

Keunggulan kompetitif suatu sektor menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut 

akan lebih berkembang dibandingkan dengan sektor lain, relatif dapat bertahan, 

dan dapat diandalkan bagi perekonomian suatu wilayah. 

Total growth (Dij) merupakan jumlah keseluruhan atau dari perubahan 

tenaga kerja (Nij), bauran industri (Mij) dan keunggulan kompetitif (Cij) pada 

sektor i di wilayah j (study) dalam memberikan pertumbuhan sektor. Apabila 
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bertanda positif (+) berarti bahwa sektor i mempunyai kecepatan untuk tumbuh 

dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi, ataupun sebaliknya. 

 

3.5.5 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja 

 Elastisitas penyerapan tenaga kerja didefinisikan sebagai perbandingan 

laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi. 

Perbedaan laju pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja 

menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor untuk penyerapan 

tenaga kerja. Elastisitas tersebut dapat dinyatakan untuk seluruh perekonomian 

atau untuk masing-masing sektor atau subsektor (Simanjuntak, 1985:82). Dalam 

penelitian ini laju pertumbuhan ekonomi diaplikasikan dalam laju pertumbuhan 

PDRB wilayah Malang Raya. 

Jadi: 

 

 

di mana: 

∆N =selisih antara jumlah tenaga kerja suatu sektor pada tahun tertentu 

dengan tahun sebelumnya. 

N =jumlah tenaga kerja suatu sektor pada tahun sebelumnya. 

∆Y =selisih antara jumlah PDRB suatu sektor pada tahun tertentu dengan 

tahun sebelumnya. 

Y = jumlah tenaga kerja suatu sektor pada tahun sebelumnya. 

 Dari hasil elastisitas penyerapan tenaga kerja tersebut mempunyai arti 

apabila PDRB bertambah dengan satu persen, penyerapan tenaga kerja yang 

diciptakan untuk itu adalah sebesar hasil perhitungan elastisitas penyerapan 
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tenaga kerja tersebut. Konsep elastisitas ini dapat digunakan untuk 

memperkirakan kebutuhan tenaga kerja untuk suatu periode tertentu, baik untuk 

masing-masing sektor maupun untuk ekonomi secara keseluruhan. Selain itu juga 

dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan ketenagakerjaan, yaitu 

dengan memilih beberapa alternatif laju pertumbuhan tiap sektor dan dihitung 

kesempatan kerja yang diciptakan, kemudian dipilih kebijakan pembangunan yang 

paling sesuai dengan kondisi pasar kerja. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

Wilayah Malang Raya terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan 

Kota Batu. Masing-masing wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.1.1 Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada 112°17’,10,90” Bujur 

Timur dan 122°57’,00,00” Bujur Timur dan antara 7°44’,55,11” Lintang Selatan 

dan 8°26’ ,35,45” Lintang Selatan. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas 

kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi (sumber: Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas, Kabupaten Malang Dalam Angka 

2009). Luas wilayah Kabupaten Malang 3,534.86 km² (akhir tahun 2007). Letak 

Kabupaten Malang  (sumber: Hasil-Hasil Pembangunan Tahun 2007-2009 

Kabupaten Malang) yaitu diantara : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten 

Jombang, dan Kabupaten Mojokerto. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten 

Lumajang. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. 

e. Sedangkan di bagian tengah dibatasi Kota Malang dan Kota Batu. 

Keadaan geografis Kabupaten Malang sebagian besar wilayahnya berupa 

pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan 

puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di 

pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa 
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Timur. Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru. 

dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 

m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri 

berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan 

berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir 

selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit (id.wikipedia.org). 

Struktur wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Malang terdiri atas 

33 kecamatan yang dibagi lagi menjadi sejumlah  desa dan kelurahan. Terdapat 

12 kelurahan dan 378 desa. Terdapat 3217 rukun warga dan 14.718 rukun 

tetangga (sumber: bagian Tapemdes, Hasil-Hasil Pembangunan 2007-2009 

Kabupaten Malang). Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. Pusat 

pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu bagian dari 

Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah ditetapkan 

menjadi kota. Ibukota kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara 

lain Lawang, Singosari, Dampit, dan Kepanjen (id.wikipedia.org). 

Menurut hasil Susenas penduduk Kabupaten Malang tahun 2008 

berjumlah 2.413.779 jiwa. Jumlah terserbut terdiri dari laki-laki 1.217.041 (50,42 

persen) jiwa dan perempuan 1.196.738 (49,58 persen) jiwa. Kepadatan 

penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2008 mencapai 807 jiwa/km2 dan 

penyebaran penduduk Kabupaten Malang memiliki ketimpangan rendah dengan 

nilai Indeks Gini sekitar 0,1190 (Kabupaten Malang Dalam Angka 2009). 

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. 

Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah 

pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil 

sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu 

dan hortikultura, seperti salak dan semangka. Di Kabupaten Malang terdapat 

perkebunan teh, selain itu Kabupaten Malang juga berpotensi untuk 
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perkebunanan kopi dan cokelat (daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). 

Hutan jati banyak terdapat di bagian selatan yang merupakan daerah 

pegunungan kapur (id.wikipedia.org). 

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-

masing sektor, struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2006 – 2008, peranan 

terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok 

tersier yaitu sekitar 45 persen, kemudian kelompok primer berkisar antara 33 

persen dan kelompok sekunder berkisar antara 21-22 persen (Kabupaten 

Malang Dalam Angka 2009). 

 

4.1.2 Kota Malang 

Kota Malang terletak pada keti nggian antara 440 - 667 meter diatas 

permukaan air laut. Kota Malang secara astronomis terletak pada 112,06° - 

112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan. Luas wilayah Kota 

Malang 110,06 km². Wilayah Kota Malang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten 

Malang, yaitu: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan 

Karangploso. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan 

Tumpang. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan 

Pakisaji. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau. 

Kota Malang dikelilingi gunung-gunung, yaitu Gunung Arjuno di sebelah Utara, 

Gunung Semeru di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah 

Barat, Gunung Kelud di sebelah Selatan (id.wikipedia.org). 
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Secara geologi, keadaan tanah di wilayah Kota Malang bagian selatan 

merupakan dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri, bagian utara 

merupakan dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian, bagian timur 

merupakan dataran tinggi yang kurang subur, dan bagian barat merupakan 

dataran tinggi yang luas menjadi daerah pendidikan (id.wikipedia.org). 

Struktur wilayah administrasi pemerintahan Kota Malang terdiri atas 5 

kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan 

Klojen, Kecamatan Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang terdiri 

dari 57 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk Kota Malang 814.000 dengan 

kepadatan penduduk 6.171 jiwa/km² (BPS, 2008). 

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota 

Surabaya, dan dikenal dengan julukan kota pelajar karena banyaknya fasilitas 

pendidikan tersedia di kota ini. Kota Malang juga merupakan salah satu kota 

tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan faktor cuaca yang dimiliki. 

Potensi alamnya yang indah berupa dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 

sekitar 440 - 667 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Buring merupakan 

salah satu kawasan paling tinggi. Dari tempat ini bisa terlihat jelas pemandangan 

alam yang indah (id.wikipedia.org). 

Kota Malang memiliki pola pertumbuhan industri yang unik, dimana 

sebagian besar industrinya disokong oleh sektor industri kecil dan mikro. Industri 

kecil dan mikro yang ada di Kota Malang diantaranya yaitu industri tempe dan 

keripik tempe, industri makanan dan minuman, industri kerajinan keramik dan 

gerabah, industri kerajinan rotan, industri kerajinan mebel, industri kerajinan 

topeng malangan dan masih banyak yang lainnya. Hanya terdapat beberapa 

industri manufaktur besar yang terdapat di Kota Malang seperti industri rokok, 

industri tekstil dan garmen yang sebagian disusun atas industri manufaktur padat 

karya (id.wikipedia.org). 
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4.1.3 Kota Batu 

Kota Batu secara astronomis terletak di 112°17'10,90"-122°57'11" Bujur 

Timur dan 7°44'55,11"-8°26'35,45 Lintang Selatan. Memiliki wilayah seluas 

197,087 km². Sedangkan batas adminstratif wilayah Kota Batu sebagai berikut: 

a. Batas wilayah utara  : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan 

b. Batas wilayah selatan : Kabupaten Malang 

c. Batas wilayah Barat   : Kabupaten Malang 

d. Batas wilayah Timur  : Kabupaten Malang 

Kota Batu memiliki 3 (tiga) buah gunung yang telah dikenal dan telah 

diakui secara nasional. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Panderman 

(2010 m), Gunung Welirang (3156 m), Gunung Arjuno (3339 m) dan masih 

banyak lagi lainnya. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut 

menjadikan kota Batu terkenal sebagai daerah dingin. Temperatur rata-rata kota 

Batu 2l,5°C, dengan temperatur tertinggi 27,2°C dan terendah 14,9°C. Rata-rata 

kelembaban nisbi udara 86'% dan kecepatan angin 10,73 km/jam. Curah hujan 

tertinggi dikecamatan Bumiaji sebesar 2471 mm dan hari hujan 134 hari (Profil 

Kabupaten/Kota, Kota Batu, Jawa Timur). 

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 

2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu 

merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang 

Utara. Kota Batu dibagi dalam 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bumiaji, 

Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo. Kota Batu memiliki 4 kelurahan dan 

19 desa (Profil Kabupaten/Kota, Kota Batu, Jawa Timur). 

Berdasarkan Hasil Registrasi Penduduk akhir tahun 2002, jumlah 

penduduk kota Batu tercatat sebesar 163.393 jiwa dengan tingkat kepadatan 

sebesar 806 jiwa/km. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan 

bahwa 49,33% adalah penduduk laki-laki dan 50,67% adalah penduduk 
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perempuan dengan angka sex ratio sebesar 97,37% (Profil Kabupaten/Kota, 

Kota Batu, Jawa Timur). 

Kota Batu yang terletak 800 meter diatas permukaan air laut ini memiliki 

potensi keindahan alam yang memikat. Banyak potensi alam yang dapat 

dikembangkan dari Kota Batu. Potensi ini tercermin dari kekayaan produksi 

pertanian, buah, dan sayuran, serta panorama pegunungan dan perbukitan. Oleh 

karena itu Kota Batu dijuluki the real tourism city of Indonesia oleh Bappenas. 

Kota Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga mendapat julukan 

Kota Agropolitan (id.wikipedia.org). Kota Batu juga mendapat julukan Kota Apel, 

apel merupakan produk khas yang menjadi andalan Kota Batu dan merupakan 

utama Kota Batu. Selain itu, pertanian di Kota Batu juga mulai ditingkatkan (Profil 

Kabupaten/Kota, Kota Batu, Jawa Timur).  

Meski Kota Batu kaya akan hasil bumi, namun perekonomian Kota Batu 

justru bersandar pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai 

penyangga sekitar 45% kegiatan ekonomi daerahnya. Keindahan alam dan 

berbagai tempat tujuan wisata di sekitar Batu memang menjadi komoditas 

ekonomi yang mampu menyedot pemasukan tersendiri. Sekitar 24 objek wisata 

resmi, mulai dari bumi perkemahan, pemandian air dingin dan panas, agrowisata, 

hingga wisata udara (paralayang) yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu 

menghadirkan puluhan ribu wisatawan lokal dan mancanegara setiap bulannya 

(Profil Kabupaten/Kota, Kota Batu, Jawa Timur). 

 

4.2  Hasil Analisis 

Untuk menentukan sektor unggulan dan non unggulan dapat digunakan 

perhitungan dengan menggunakan PDRB ADHK. Dalam perhitungan ini adalah 

dengan menggunakan PDRB ADHK Malang Raya yaitu Kabupaten Malang, Kota 

Malang, dan Kota Batu tahun periode 2005-2009. Metode yang dapat digunakan 
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untuk menentukan sektor unggulan tersebut dapat digunakan perhitungan 

dengan analisis LQ, MRP, dan Overlay. 

 

4.2.1 Hasil dan Pembahasan Penelitian Dengan Menggunakan Alat Analisis 
Location Quotient  

 

Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan. LQ yaitu usaha untuk mengukur 

konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara 

membandingkan peranan sektor kegiatan tersebut dalam perekonomian daerah 

dengan peranan sektor kegiatan sejenis dalam perekonomian regional atau 

nasional. Dengan menggunakan alat analisis LQ juga dapat diketahui 

keunggulan komparatif yang dimiliki daerah. 

 

4.2.1.1 Kabupatan Malang 

Tabel 4.1 
Hasil Analisis LQ Kabupaten Malang Tahun 2005-2009 

 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 1,83 1,83 1,85 1,88 1,90 

Pertambangan 1,32 1,31 1,28 1,25 1,24 

Industri 0,61 0,65 0,68 0,70 0,73 

Listrik, Gas, dan Air bersih 0,91 0,92 0,86 0,89 0,90 

Konstruksi 0,43 0,46 0,51 0,55 0,57 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 0,81 0,79 0,78 0,76 0,76 

Pengangkutan dan Komunikasi 0,80 0,78 0,77 0,74 0,69 

Keuangan, Persewaan, dan Jasa 
Perusahaan 

0,78 0,77 0,75 0,74 0,73 

Jasa-Jasa 1,67 1,65 1,63 1,60 1,56 

Sumber: BPS diolah 

Dari hasil penghitungan dengan menggunakan analisis LQ (Tabel 4.1) 

maka pada tahun 2005, sektor yang bisa dikatakan memiliki keunggulan 

komparatif (LQ>1) yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal tetapi 
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juga memiliki kemampuan ekspor atau merupakan sektor basis adalah sektor 

pertanian, sektor pertambangan, dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor lainnya 

memiliki nilai LQ<1 yang merupakan sektor non basis yang artinya sektor-sektor 

tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan lokal sehingga memerlukan 

kegiatan impor yaitu sektor industri; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor 

konstruksi; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan 

komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. 

Pada tahun 2006 dengan menggunakan analisis LQ sektor-sektor seperti 

sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor jasa-jasa memiliki nilai LQ>1 yang 

berarti merupakan sektor basis. Sedangkan sektor lainnya bisa dikatakan sektor 

non basis yaitu sektor industri; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor 

konstruksi; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan 

komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. 

Tahun 2007 menurut hasil analisis LQ, sektor yang bisa dikatakan 

memiliki keunggulan komparatif (LQ>1) adalah sektor pertanian, sektor 

pertambangan, sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor industri; sektor listrik, gas, 

dan air bersih; sektor konstruksi; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor 

pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan) dapat dikatakan sektor yang tidak memiliki keunggulan komparatif. 

Pada tahun 2008 dengan menggunakan analisis LQ bisa dilihat sektor-

sektor yang memiliki nilai LQ>1 yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, 

sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai LQ<1 yang berarti 

sektor tersebut belum mampu memenuhi produksi lokal sehingga masih 

diperlukan kegiatan impor. 

Pada tahun 2009 menurut hasil dengan menggunakan analisis LQ, sektor 

pertanian, sektor pertambangan, sektor jasa-jasa memiliki nilai LQ>1 yang 

artinya sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, merupakan sektor 
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basis dan memliki kemampuan untuk kegiatan ekspor. Sedangkan sektor lainnya 

memiliki nilai LQ<1 yaitu sektor industri; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor 

konstruksi; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan 

komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang berarti 

sektor tersebut belum mampu memenuhi produksi lokal sehingga masih 

diperlukan kegiatan impor. 

Secara keseluruhan dari hasil perhitungan LQ tahun 2005-2009 tersebut 

bisa diketahui bahwa di Kabupaten Malang masih ada beberapa sektor ekonomi 

yang mempunyai kemampuan lebih besar dari pada Jawa Timur dan berpotensi 

untuk di ekspor yaitu sektor-sektor yang memiliki nilai LQ>1. Sektor- sektor 

ekonomi tersebut adalah sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor jasa-

jasa. Sektor-sektor ekonomi tersebut merupakan sektor ekonomi yang memiliki 

keunggulan komparartif di Kabupaten Malang, terutama sektor pertanian yang 

mempunyai nilai perhitungan LQ tertinggi.  

Kegiatan ekonomi di sektor pertanian memberikan kontribusi yang tinggi 

bagi pertumbuhan sektor tersebut. Luas lahan di Kabupaten Malang mendukung 

kegiatan produksi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Selain itu, bila melihat 

data PDRB ADHK Kabupaten Malang, kegiatan yang memberikan kontribusi 

besar bagi sektor pertanian terutama pada sub sektor tanaman bahan makanan, 

tanaman perkebunan, dan peternakan. Selain itu, kegiatan kehutanan dan 

perikanan juga berperan dalam memberikan kontribusi di sektor pertanian. Oleh 

sebab itu, sektor pertanian bisa dijadikan sektor pendukung pertumbuhan 

perekonomian di Kabupaten Malang. Hasil produksi pertanian di Kabupaten 

Malang mampu memenuhi kebutuhan perekonomian di Kabupaten Malang 

bahkan masih bisa di ekspor. 

Selain sektor pertanian, sektor pertambangan juga memberikan kontribusi 

bagi Kabupaten Malang. Kegiatan ekonomi yang signifikan pada sub sektor 
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penggalian memberikan kontribusi utama dalam pertumbuhan sektor 

pertambangan. Dari hasil pendapatan pada sektor pertambangan memberikan 

kontribusi yang cukup tinggi bagi perekonomian Kabupaten Malang. 

Sektor ekonomi berikutnya yang juga memberikan kontribusi yang tinggi 

yaitu sektor jasa-jasa. Terutama jasa-jasa dari swasta yang memberikan 

kontribusi bagi sektor jasa-jasa di Kabupaten Malang. Selain itu juga jasa-jasa 

pemerintahan umum juga ikut mendukung perekonomian pada sektor jasa-jasa. 

Pendapatan yang diperoleh dari sektor jasa-jasa juga memberikan kontribusi 

yang cukup tinggi dalam mendukung perekonomian Kabupaten Malang. 

Meskipun ketiga sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, dan 

sektor jasa-jasa memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten 

Malang, namun bukan berarti sektor yang lain tidak memberikan kontribusi bagi 

perekonomian Kabupaten Malang. Sektor yang lain juga memberikan kontribusi 

PDRB tetapi kontribusinya lebih kecil dibanding dengan kontribusi sektor 

pertanian, sektor pertambangan, dan sektor jasa-jasa. 

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi lebih kecil yaitu sektor industri; 

sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel, 

dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan. Dari 

tiap tahunnya hanya memberikan kontribusi yang kecil bagi perekonomian 

Kabupaten Malang. Sektor konstruksi memberikan kontribusi yang sangat kecil 

dibanding sektor yang lain. Sektor-sektor yang hanya memberikan kontribusi 

yang kecil tersebut mempunyai kemampuan lebih kecil dari pada Jawa Timur dan 

masih harus impor untuk memenuhi kebutuhan perekonomian pada sektor-sektor 

tersebut di Kabupaten Malang. 
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4.2.1.2 Kota Malang 

Tabel 4.2 
Hasil Analisis LQ Kota Malang Tahun 2005-2009 

 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Pertambangan 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 

Industri 1,26 1,28 1,29 1,26 1,26 

Listrik, Gas, dan Air bersih 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 

Konstruksi 0,67 0,70 0,73 0,80 0,86 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,25 1,22 1,20 1,20 1,21 

Pengangkutan dan Komunikasi 1,06 0,81 0,79 0,80 0,76 

Keuangan, Persewaan, dan Jasa 
Perusahaan 

1,70 1,68 1,67 1,66 1,68 

Jasa-Jasa 1,39 1,56 1,56 1,54 1,52 

Sumber: BPS diolah 

Dari hasil penghitungan dengan menggunakan analisis LQ (Tabel 4.2) 

maka pada tahun 2005 sektor-sektor seperti sektor industri; sektor perdagangan, 

hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, 

persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa memiliki nilai LQ>1 yang 

berarti sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif yang tidak hanya 

mampu memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga memiliki kemampuan ekspor, 

sedangkan sektor lainnya memiliki nilai LQ<1 yang artinya sektor-sektor tersebut 

belum mampu memenuhi kebutuhan lokal sehingga memerlukan kegiatan impor. 

Pada tahun 2006 dengan menggunakan analisis LQ bisa dilihat sektor-

sektor yang memiliki nilai LQ>1 yaitu sektor industri; sektor perdagangan, hotel, 

dan restoran; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor jasa-

jasa. Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai LQ<1 atau sektor non unggulan. 

Apabila di tahun 2005 sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki keunggulan 

komparatif, maka di tahun 2006 ini sektor tersebut tidak lagi memiliki 

kaeunggulan komparatif karena hasil perhitungan dengan menggunakan LQ 

pada tahun tersebut nilai LQ<1. 
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Pada tahun 2007 dengan menggunakan analisis LQ, sektor yang bisa 

dikatakan memiliki keunggulan komparatif (LQ>1) adalah sektor industri; sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan; sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor lainnya bisa dikatakan tidak 

memiliki keunggulan komparatif. 

Pada tahun 2008 dengan menggunakan analisis LQ sektor-sektor seperti 

sektor pertanian, sektor industri; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor 

jasa-jasa memiliki nilai LQ>1 yang berarti merupakan sektor basis. Sedangkan 

sektor lainnya bisa dikatakan sektor non basis yaitu sektor pertanian, sektor 

pertambangan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi; sektor 

pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan. 

Tahun 2009 juga tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya dimana 

dengan menggunakan analisis LQ, sektor industri; sektor perdagangan, hotel, 

dan restoran; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; sektor jasa-

jasa memiliki nilai LQ>I, yang artinya sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan 

komparatif dan memliki kemarnpuan untuk kegiatan ekspor. Sedangkan sektor 

lainnya memiliki nilai LQ<1 yang artinya sektor tersebut belum mampu memenuhi 

produksi lokal sehingga masih diperlukan kegiatan impor. 

Setelah mengatahui hasil perhitungan LQ tersebut, secara keseluruhan 

bisa diketahui bahwa di Kota Malang masih ada beberapa sektor ekonomi yang 

mempunyai kemampuan lebih besar dari pada Jawa Timur dan berpotensi untuk 

di ekspor yaitu sektor-sektor yang memiliki nilai LQ>1. Sektor- sektor ekonomi 

tersebut adalah sektor industri; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor 

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Sektor-

sektor ekonomi tersebut bisa dikatakan sektor ekonomi yang memiliki 

keunggulan komparartif di Kota Malang. terutama pada sektor keuangan, 
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persewaan, dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa yang memiliki nilia LQ 

yang tinggi. 

Kegiatan ekonomi di sektor industri memberikan kontribusi yang tinggi 

bagi pertumbuhan sektor tersebut. Bila melihat data PDRB Kota Malang, industri 

non migas di Kota Malang mendukung kegiatan produksi yang dihasilkan dari 

kegiatan industri. Kegiatan yang memberikan kontribusi besar bagi sektor industri 

terutama pada industri makanan, minuman, dan tembakau. Oleh sebab itu, 

sektor industri bisa dijadikan sektor pendukung pertumbuhan perekonomian di 

Kota Malang. Hasil industri di Kota Malang tidak hanya mampu memenuhi 

kebutuhan perekonomian di Kota Malang bahkan hasil industri dapat di ekspor. 

Selain sektor industri, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga 

memberikan kontribusi bagi Kota Malang. Kegiatan ekonomi yang signifikan pada 

perdagangan memberikan kontribusi utama dalam pertumbuhan sektor tersebut. 

Sedangkan hotel dan restoran memberikan kontribusi yang sangat kecil. Dari 

hasil pendapatan pada sektor industri ini dapat memberikan kontribusi yang 

cukup tinggi bagi perekonomian Kota Malang. 

Sektor lain yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu sektor keuangan, 

persewaan, dan jasa perusahaan. Jasa perusahaan dan sewa bangunan 

memberikan kontribusi lebih besar bagi sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan di Kota Malang. Selain itu, kegiatan ekonomi di Bank dan lembaga 

keuangan, serta jasa penunjang keuangan juga ikut mendukung perekonomian 

pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan.  

Sektor ekonomi yang juga memberikan kontribusi yang tinggi yaitu sektor 

jasa-jasa. Terutama jasa-jasa swasta dari perorangan dan rumah tangga yang 

memberikan kontribusi bagi sektor jasa-jasa di Kota Malang. Selain itu juga jasa-

jasa pemerintahan umum juga ikut mendukung perekonomian pada sektor jasa-
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jasa. Pendapatan yang diperoleh dari sektor jasa-jasa juga memberikan 

kontribusi yang cukup tinggi dalam mendukung perekonomian Kota Malang. 

Meskipun dari sektor yang telah disebutkan di atas memberikan kontribusi 

yang besar terhadap PDRB Kota Malang, namun bukan berarti sektor yang lain 

tidak memberikan kontribusi bagi perekonomian Kota Malang. Sektor yang lain 

juga memberikan kontribusi PDRB tetapi kontribusinya lebih kecil dibanding 

dengan kontribusi sektor sektor industri; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; 

sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. 

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi lebih kecil yaitu sektor 

pertanian; sektor pertambangan; sektor listrik, gas, dan air bersih; dan sektor 

konstruksi. Kontribusi yang diberikan sangat kecil bagi perekonomian Kota 

Malang. Sektor ekonomi yang sempat memberikan kontribusi yang tinggi pada 

tahun 2005 yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi. Di Kota Malang pada 

tahun 2005, pengangkutan yang memberikan kontribusi besar bagi PDRB Kota 

Malang terutama pada angkutan jalan raya sehingga. Namun kontribusi yang 

tinggi tersebut tidak diberikan lagi hingga tahun 2009. Sektor pertanian dan 

pertambangan juga memberikan kontribusi yang sangat kecil dibanding sektor 

yang lain. Sektor-sektor yang hanya memberikan kontribusi yang kecil tersebut 

mempunyai kemampuan lebih kecil dari pada Jawa Timur dan masih harus impor 

untuk memenuhi kebutuhan perekonomian pada sektor-sektor tersebut di Kota 

Malang. 
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4.2.1.3 Kota Batu 

Tabel 4.3 
Hasil Analisis LQ Kota Batu Tahun 2005-2009 

 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 1,23 1,24 1,27 1,29 1,30 

Pertambangan 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 

Industri 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 

Listrik, Gas, dan Air bersih 0,86 0,89 0,86 0,90 0,94 

Konstruksi 0,39 0,43 0,48 0,52 0,54 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,61 1,54 1,50 1,46 1,45 

Pengangkutan dan Komunikasi 0,59 0,59 0,59 0,58 0,54 

Keuangan, Persewaan, dan Jasa 
Perusahaan 

0,92 0,92 0,91 0,90 0,89 

Jasa-Jasa 1,58 1,63 1,68 1,70 1,70 

Sumber: BPS diolah 
 

Dari hasil penghitungan dengan menggunakan analisis LQ (Tabel 4.3) 

maka pada tahun 2005 menurut hasil dengan menggunakan analisis LQ, sektor 

pertanian; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa memiliki nilai 

LQ>1 yang artinya sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif, 

merupakan sektor basis dan memliki kemampuan untuk kegiatan ekspor. 

Sedangkan sektor lainnya memiliki nilai LQ<1 yaitu sektor pertambangan, sektor 

industri; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi; sektor pengangkutan 

dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang berarti 

sektor tersebut belum mampu memenuhi produksi lokal sehingga masih 

diperlukan kegiatan impor. 

Tahun 2006 menurut hasil analisis LQ tidak berbeda dari tahun 

sebelumnya, sektor yang bisa dikatakan memiliki keunggulan komparatif (LQ>1) 

adalah sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-

jasa. Sedangkan sektor pertambangan, sektor industri; sektor listrik, gas, dan air 

bersih; sektor konstruksi; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor 
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keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dapat dikatakan sektor yang tidak 

memiliki keunggulan komparatif. 

Pada tahun 2007 dengan menggunakan analisis LQ sektor-sektor seperti 

sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa 

memiliki nilai LQ>1 yang berarti merupakan sektor basis. Sedangkan sektor 

lainnya bisa dikatakan sektor non basis yaitu sektor pertambangan, sektor 

industri; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi; sektor pengangkutan 

dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. 

Pada tahun 2008 dengan menggunakan analisis LQ bisa dilihat sektor-

sektor yang memiliki nilai LQ>1 yaitu sektor pertanian; sektor perdagangan, 

hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor lainnya memiliki LQ<1 

yang artinya sektor-sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan lokal 

sehingga memerlukan kegiatan impor atau bisa dikatakan sektor non basis. 

Pada tahun 2009, sektor yang bisa dikatakan memiliki keunggulan 

komparatif (LQ>1) yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal tetapi 

juga memiliki kemampuan ekspor atau merupakan sektor basis adalah sektor 

pertanian; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor jasa-jasa. Sedangkan 

sektor lainnya memiliki nilai LQ<1 yang merupakan sektor non basis yang artinya 

sektor-sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan lokal sehingga 

memerlukan kegiatan impor yaitu sektor pertambangan, sektor industri; sektor 

listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi; sektor pengangkutan dan 

komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. 

Dari hasil perhitungan LQ secara keseluruhan tersebut bisa diketahui 

bahwa di Kota Batu masih ada beberapa sektor ekonomi yang mempunyai 

kemampuan lebih besar dari pada Jawa Timur dan berpotensi untuk di ekspor 

yaitu sektor-sektor yang memiliki nilai LQ>1. Sektor- sektor ekonomi tersebut 

adalah sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor 
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jasa-jasa. Sektor-sektor ekonomi tersebut merupakan sektor ekonomi yang 

memiliki keunggulan komparartif di Kota Batu. 

Kegiatan ekonomi di sektor pertanian memberikan kontribusi yang tinggi 

bagi pertumbuhan sektor tersebut. Lahan yang luas di daerah pegunungan dan  

kondisi alam di Kota Batu mendukung kegiatan produksi yang dihasilkan dari 

kegiatan pertanian. Selain itu, bila melihat data PDRB ADHK Kota Batu, maka 

kegiatan yang memberikan kontribusi besar bagi sektor pertanian terutama pada 

sub sektor tanaman bahan makanan. Selain itu, kegiatan peternakan dan 

perkebunan juga memiliki kontribusi yang tinggi bagi pertanian. Bahkan dari hasil 

sektor pertanian ini Kota Batu mendapat julukan Kota Agropolitan dan juga 

mendapat julukan Kota Apel karena apel merupakan produk khas yang menjadi 

andalan Kota Batu. Oleh sebab itu, sektor pertanian bisa dijadikan sektor 

pendukung pertumbuhan perekonomian di Kota Batu. Hasil produksi pertanian di 

Kota Batu mampu memenuhi kebutuhan perekonomian di Kota Batu bahkan bisa 

di ekspor. 

Selain sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga 

memberikan kontribusi bagi Kota Batu. Kegiatan ekonomi yang signifikan pada 

perdagangan memberikan kontribusi utama dalam pertumbuhan sektor tersebut. 

Selain itu hotel juga memberikan kontribusi cukup tinggi. Sedangkan restoran 

memberikan kontribusi sangat kecil. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran 

bahkan sebagai penyangga sekitar 45% kegiatan ekonomi Kota Batu. Selain itu, 

tingginya kontribusi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga di dukung 

dengan Kota Batu sebagai tempat tujuan wisata. Oleh karena itu, dari hasil 

pendapatan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran ini dapat memberikan 

kontribusi yang sangat tinggi bagi perekonomian Kota Batu. 

Sektor ekonomi yang juga memberikan kontribusi yang tinggi yaitu sektor 

jasa-jasa. Terutama jasa-jasa swasta dari perorangan dan rumah tangga yang 
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memberikan kontribusi bagi sektor jasa-jasa di Kota Batu. Selain itu juga jasa-

jasa pemerintahan umum juga ikut mendukung perekonomian pada sektor jasa-

jasa. Pendapatan yang diperoleh dari sektor jasa-jasa juga memberikan 

kontribusi yang cukup tinggi dalam mendukung perekonomian Kota Batu. 

Kontribusi dari sektor jasa-jasa merupakan kontribusi tertinggi di Kota Batu. 

Meskipun dari sektor yang telah disebutkan di atas memberikan kontribusi 

yang besar terhadap PDRB Kota Batu, namun bukan berarti sektor yang lain 

tidak memberikan kontribusi bagi perekonomian Kota Batu. Sektor yang lain juga 

memberikan kontribusi PDRB tetapi kontribusinya lebih kecil dibanding dengan 

kontribusi sektor pertanian; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; dan sektor 

jasa-jasa. 

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi lebih kecil yaitu sektor sektor 

pertambangn; sektor industri; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi; 

sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan. Kontribusi yang diberikan sangat kecil bagi perekonomian Kota 

Batu. Sektor pertambangan memberikan kontribusi paling kecil dibanding sektor 

yang lain. Sektor-sektor yang hanya memberikan kontribusi yang kecil tersebut 

mempunyai kemampuan lebih kecil dari pada Jawa Timur dan masih harus impor 

untuk memenuhi kebutuhan perekonomian pada sektor-sektor tersebut di Kota 

Batu. 

 

4.2.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian Dengan Menggunakan Alat Analisis 
Model Rasio Pertumbuhan  

 

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) digunakan dalam 

membandingkan pertumbuhan suatu kegiatan baik dalam skala yang lebih kecil 

maupun dalam skala yang lebih luas, yaitu antara daerah referensi (provinsi) 

dengan daerah studi (kabupataen atau kota) sehingga dapat diketahui sektor 



84 
 

ekonomi potensial suatu daerah. Dengan begitu akan dapat diketahui 

pertumbuhan ekonomi daerah referensi dan daerah studi tersebut tinggi atau 

rendah, termasuk dalam pertumbuhan ekonomi yang menonjol (dominan) atau 

tidak, memiliki keunggulan kompetitif atau tidak. MRP digunakan untuk 

mengidentifikasi sektor ekonomi potensial dan unggul berdasarkan kriteria 

pertumbuhan PDRB (competitive advantage) dengan dua pendekatan yaitu 

Rasio Pertumbuhan wilayah referensi (RPr) dan Rasio Pertumbuhan wilayah 

studi (RPs). 

 

4.2.2.1 Kabupaten Malang 

Tabel 4.4 
Hasil Analisis MRP Kabupaten Malang 2005-2009 

 

Sektor RPr RPs Kriteria 

Pertanian 0,60 - 1,28 + 3 

Pertambangan 1,62 + 0,79 - 2 

Industri 0,62 - 2,34 + 3 

Listrik, Gas, dan Air bersih 0,93 - 0,92 - 4 

Konstruksi 0,40 - 4,49 + 3 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,44 + 0,75 - 2 

Pengangkutan dan Komunikasi 1,60 + 0,51 - 2 

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 1,33 + 0,74 - 2 

Jasa-Jasa 1,06 + 0,68 - 2 

Sumber: BPS diolah 
 

Dengan melihat hasil perhitungan MRP selama periode 2005-2009 bisa 

diketahui bahwa tidak ada satu sektor pun yang memiliki dominan pertumbuhan, 

yaitu yang menonjol di propinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Malang. Namun 

masih ada beberapa sektor kurang menonjol dengan nilai pertumbuhan negatif di 

Kabupaten Malang namun memiliki nilai pertumbuhan positif di propinsi Jawa 

Timur. Oleh karena itu diharapkan pada sektor ekonomi tersebut lebih 

ditingkatkan kualitasnya untuk dapat memiliki pertumbuhan yang positif pula di 
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Kabupaten Malang sehingga berpeluang untuk menunjang perekonomian 

Kabupaten Malang. Sektor-sektor ekonomi tersebut yaitu sektor pertambangan; 

sektor perdagangan, hotel, restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; 

sektor keuangan; dan sektor jas-jasa. Kelima sektor tersebut termasuk dalam 

kriteria 2, yaitu sektor yang lebih menonjol di propinsi Jawa Timur jika 

dibandingkan dengan di Kabupaten Malang. 

Selain itu juga ada beberapa sektor yang menonjol dengan nilai 

pertumbuhan positif di Kabupaten Malang namun nilai pertumbuhan negatif di 

propinsi Jawa Timur. Oleh karena itu diharapkan pada sektor ekonomi tersebut 

mampu menunjang perekonomian Kabupaten Malang karena memiliki peluang 

untuk dikembangkan dan berpotensi untuk menunjang perekonomian Kabupaten 

Malang. Sektor-sektor ekonomi tersebut yaitu sektor pertanian, sektor industri , 

dan sektor konstruksi. Ketiga sektor tersebut adalah sektor yang lebih menonjol 

di Kabupaten Malang jika dibandingkan dengan Jawa Timur. Sehingga ketiga 

sektor tersebut termasuk dalam kriteria 3, yang berarti sektor tersebut 

pertumbuhannnya tidak menonjol pada tingkat provinsi Jawa Timur, namun 

menonjol di Kabupaten Malang. Oleh karena itu sebaiknya kegiatan yang 

berhubungan dengan sektor tersebut lebih diperbaiki kualitasnya sehingga bisa 

menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan yang tinggi tidak hanya di Kabupaten 

Malang, tetapi juga pada tingkat propinsi Jawa Timur.  

Di Kabupaten Malang secara keseluruhan dalam periode 2005-2009 

masih memiliki sektor yang pertumbuhannya rendah baik di tingkat Propinsi Jawa 

Timur maupun di Kabupaten Malang. sektor tersebut yaitu sektor listrik, gas, dan 

air bersih. Oleh karena itu, diharapkan sektor sektor listrik, gas, dan air bersih 

lebih diperhatikan agar tidak tertinggal dengan sektor yang lain dan 

pertumbuhannya bisa lebih ditingkatkan lagi.  
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4.2.2.2 Kota Malang 

Tabel 4.5 
Hasil Analisis MRP Kota Malang 2005-2009 

 

Sektor RPr RPs Kriteria 

Pertanian 0,60 - -0,51 - 4 

Pertambangan 1,62 + -0,22 - 2 

Industri 0,62 - 1,07 - 4 

Listrik, Gas, dan Air bersih 0,93 - 0,70 - 4 

Konstruksi 0,40 - 4,23 + 3 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,44 + 0,90 - 2 

Pengangkutan dan Komunikasi 1,60 + 0,02 - 2 

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 1,33 + 0,98 - 2 

Jasa-Jasa 1,06 + 1,48 + 1 

Sumber: BPS diolah 

 

Dengan melihat hasil perhitungan MRP selama periode 2005-2009 bisa 

diketahui bahwa hanya ada satu sektor saja yang memiliki dominan 

pertumbuhan, yaitu yang menonjol di Propinsi Jawa Timur maupun Kabupaten 

Malang yaitu sektor jasa-jasa. Sektor jasa-jasa termasuk dalam kriteria 1, yaitu 

sektor yang menonjol di Propinsi Jawa Timur maupun di Kota Malang. 

 Namun masih ada beberapa sektor kurang menonjol dengan nilai 

pertumbuhan negatif di Kota Malang namun memiliki nilai pertumbuhan positif di 

Propinsi Jawa Timur. Sektor-sektor ekonomi tersebut yaitu sektor pertambangan; 

sektor perdagangan, hotel, restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan 

sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Keempat sektor tersebut 

termasuk dalam kriteria 2, yaitu sektor yang lebih menonjol di Propinsi Jawa 

Timur jika dibandingkan dengan di Kota Malang. Oleh karena itu diharapkan 

pada sektor ekonomi tersebut lebih ditingkatkan kualitasnya untuk dapat memiliki 

pertumbuhan yang positif pula di Kota Malang sehingga berpeluang untuk 

menunjang perekonomian Kota Malang.  
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Sebaliknya, juga ada beberapa sektor yang menonjol dengan nilai 

pertumbuhan positif di Kota Malang namun nilai pertumbuhan negatif di Propinsi 

Jawa Timur. Sektor tersebut adalah sektor yang lebih menonjol di Kota Malang 

jika dibandingkan dengan Jawa Timur. Oleh karena itu diharapkan pada sektor 

ekonomi tersebut mampu menunjang perekonomian Kota Malang karena 

memiliki peluang untuk dikembangkan dan berpotensi untuk menunjang 

perekonomian Kota Malang. Sektor ekonomi tersebut yaitu sektor konstruksi. 

Sektor tersebut termasuk dalam kriteria 3, yang berarti sektor tersebut 

pertumbuhannnya tidak menonjol pada tingkat Propinsi Jawa Timur, namun 

menonjol di Kota Malang. Oleh karena itu sebaiknya kegiatan yang berhubungan 

dengan sektor tersebut lebih diperbaiki kualitasnya sehingga bisa menjadi sektor 

yang memiliki pertumbuhan yang tinggi tidak hanya di Kota Malang, tetapi juga 

pada tingkat Propinsi Jawa Timur.  

Di Kota Malang masih memiliki sektor ekonomi yang pertumbuhannya 

rendah baik di tingkat Propinsi Jawa Timur maupun di Kota Malang. Sehingga 

sektor- sektor tersebut perlu lebih lebih diperhatikan agar tidak tertinggal dengan 

sektor yang lain dan pertumbuhannya bisa lebih ditingkatkan lagi baik pada 

tingkat Propinsi Jawa Timur maupun Kota Malang. Sektor ekonomi yang 

pertumbuhannya rendah yaitu sektor pertanian; sektor industri; dan sektor listrik, 

gas, dan air bersih.  
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4.2.2.3 Kota Batu 

Tabel 4.6 
Hasil Analisis MRP Kota Batu 2005-2009 

 

Sektor RPr RPs Kriteria 

Pertanian 0,60 - 1,76 + 3 

Pertambangan 1,62 + 0,76 - 2 

Industri 0,62 - 1,73 + 3 

Listrik, Gas, dan Air bersih 0,93 - 1,74 + 3 

Konstruksi 0,40 - 5,80 + 3 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 1,44 + 0,77 - 2 

Pengangkutan dan Komunikasi 1,60 + 0,84 - 2 

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 1,33 + 1,03 + 1 

Jasa-Jasa 1,06 + 1,57 + 1 

Sumber: BPS diolah 
 

Dengan melihat hasil perhitungan MRP selama periode 2005-2009 bisa 

diketahui bahwa ada beberapa sektor yang memiliki dominan pertumbuhan, yaitu 

memiliki nilai nominal positif pada RPr dan RPs, yang berarti menonjol di Propinsi 

Jawa Timur maupun Kota Batu. Sektor tersebut yaitu sektor keuangan, 

persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Kedua sektor tersebut 

termasuk dalam kriteria 1, yaitu sektor yang menonjol di Propinsi Jawa Timur 

maupun di Kota Batu. 

 Selain itu juga ada beberapa sektor kurang menonjol dengan nilai 

pertumbuhan negatif di Kota Batu namun memiliki nilai pertumbuhan positif di 

Propinsi Jawa Timur. Sektor ekonomi yang demikian termasuk dalam kriteria 2, 

yaitu sektor yang lebih menonjol di Propinsi Jawa Timur jika dibandingkan 

dengan di Kota Malang. Oleh karena itu diharapkan pada sektor ekonomi 

tersebut lebih ditingkatkan kualitasnya untuk dapat memiliki pertumbuhan yang 

positif pula di Kota Batu sehingga berpeluang untuk menunjang perekonomian 

Kota Batu. Sektor-sektor ekonomi tersebut yaitu sektor pertambangan; sektor 

perdagangan, hotel, restoran; serta sektor pengangkutan dan komunikasi.  
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Sebaliknya, masih ada beberapa sektor yang menonjol dengan nilai 

pertumbuhan positif di Kota Batu namun nilai pertumbuhan negatif di Propinsi 

Jawa Timur. Oleh karena itu diharapkan pada sektor ekonomi tersebut mampu 

menunjang perekonomian Kota Batu karena memiliki peluang untuk 

dikembangkan dan berpotensi untuk menunjang perekonomian Kota Batu. 

Sektor-sektor ekonomi tersebut yaitu sektor peretanian; sektor industri; sektor 

listrik, gas, dan air bersih; dan sektor konstruksi. Sektor-sektor tersebut adalah 

sektor yang lebih menonjol di Kota Batu jika dibandingkan dengan Jawa Timur. 

Sehingga sektor-sektor tersebut termasuk dalam kriteria 3, yang berarti sektor 

tersebut pertumbuhannnya tidak menonjol pada tingkat Propinsi Jawa Timur, 

namun menonjol di Kota Batu. Oleh karena itu sebaiknya kegiatan yang 

berhubungan dengan sektor tersebut lebih diperbaiki kualitasnya sehingga bisa 

menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan yang tinggi tidak hanya di Kota Batu, 

tetapi juga pada tingkat Propinsi Jawa Timur. Di Kota Batu tidak ada satu sektor 

pun yang pertumbuhannya rendah baik di tingkat Propinsi Jawa Timur maupun di 

Kota Batu. 

 

4.2.3 Hasil dan Pembahasan Penelitian Dengan Menggunakan Alat Analisis 
Overlay  

 
Setelah melakukan analisis Location Quotient (LQ) dan Model Rasio 

Pertumbuhan (MRP), analisis dilanjutkan dengan menggunakan analisis Overlay 

yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi ekonomi potensial dan unggul dalam 

suatu wilayah berdasarkan kriteria pertumbuhan (hasil analisis wilayah studi 

(RPs) atau keunggulan kompetitif) dan kriteria kontribusi atau keunggulan 

komparatif (hasil analisis LQ). 

 

 
 



90 
 

 
4.2.3.1 Kabupaten Malang 

 
Tabel 4.7 

Hasil Overlay Dari Analisis LQ dan MRP Kabupaten Malang 2005-2009 

 

Sektor 

2005 2009 

RPs LQ 
Kriteria 

RPs LQ 
Kriteria 

Riil Nom. Riil Nom. Riil Nom. Riil Nom. 

Pertanian 1,28 + 1,83 + 1 1,28 + 1,90 + 1 

Pertambangan 0,79 - 1,32 + 3 0,79 - 1,24 + 3 

Industri 2,34 + 0,61 - 2 2,34 + 0,73 - 2 

Listrik, Gas, dan Air 
bersih 0,92 - 0,91 - 4 0,92 - 0,90 - 4 

Konstruksi 4,49 + 0,43 - 2 4,49 + 0,57 - 2 

Perdagangan, Hotel, 
dan Restoran 0,75 - 0,81 - 4 0,75 - 0,76 - 4 

Pengangkutan dan 
Komunikasi 0,51 - 0,80 - 4 0,51 - 0,69 - 4 

Keuangan 0,74 - 0,78 - 4 0,74 - 0,73 - 4 

Jasa-Jasa 0,68 - 1,67 + 3 0,68 - 1,56 + 3 

Sumber: BPS diolah 
 
 

Dari hasil perhitungan Overlay tersebut, apabila menggunakan 

perbandingan tahun 2005 dengan tahun 2009 dengan perbandingan nilai RPs 

dan LQ sehingga dapat ditentukan kriteria dari perbandingan tersebut. Hanya 

ada satu sektor yang memberikan nilai kontribusi dan nilai pertumbuhan yang 

positif di Kabupaten Malang baik pada tahun 2005 maupun tahun 2009 sehingga 

sektor ini berada pada kriteria 1 yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian ini 

menjadi sektor yang dominan dalam pertumbuhan maupun kontribusinya di 

Kabupaten Malang. Oleh karena itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk 

lebih diperhatikan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang dominan yang bisa 

dikembangkan di Kabupaten Malang sehingga kegiatan dari sektor pertanian ini 

tetap bisa menjadi kegiatan potensial dan menjadi sektor yang unggul yang 

dapat menunjang perekonomian di Kabupaten Malang.  
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Selain  itu, masih ada sektor ekonomi yang hanya memberikan nilai 

pertumbuhan yang positif tapi tidak dalam kontribusinya, sektor tersebut yaitu 

sektor industri; dan sektor konstruksi yang termasuk dalam kriteria 2. Sehingga 

diharapkan kegiatan pada sektor tersebut diusahakan untuk dapat ditingkatkan 

lagi kontribusinya agar dapat menjadi sektor yang dominan. Sebaliknya, ada juga 

sektor yang hanya memberikan nilai positif dalam kontribusinya saja sehingga 

bisa dikatakan termasuk dalam kriteria 3, yaitu sektor pertambangan dan sektor 

jasa-jasa. Sektor pertambangan dan sektor jasa-jasa tersebut memiliki tingkat 

pertumbuhan yang kecil sehingga untuk menjadi sektor yang dominan maka 

pertumbuhan sektor tersebut harus ditingkatkan lagi. Ada juga sektor ekomomi 

yang tidak dominan atau tidak potensial dalam pertumbuhan maupun 

kontribusinya bagi Kabupaten Malang, yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih; 

sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; 

sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Keempat sektor tersebut 

adalah termasuk dalam sektor yang tertinggal atau termasuk dalam kriteria 4. 

Banyaknya sektor yang termasuk dalam kriteria 4 ini maka perlu usaha yang 

besar bagi Kabupaten Malang sehingga kegiatan pada sektor tersebut perlu 

untuk lebih ditingkatkan lagi agar pertumbuhan dan kontribusinya juga ikut 

meningkat dan sektor tersebut menjadi lebih baik lagi dalam pertumbuhan dan 

kontribusinya. 
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4.2.3.1 Kota Malang 
 

Tabel 4.8 
Hasil Overlay Dari Analisis LQ dan MRP Kota Malang 2005-2009 

 

Sektor 

2005 2009 

RPs LQ 
Kriteria 

RPs LQ 
Kriteria 

Riil Nom. Riil Nom. Riil Nom. Riil Nom. 

Pertanian -0,51 - 0,03 - 4 -0,51 - 0,03 - 4 

Pertambangan -0,22 - 0,04 - 4 -0,22 - 0,02 - 4 

Industri 1,07 + 1,26 + 1 1,07 + 1,26 + 1 

Listrik, Gas, dan Air 
bersih 0,70 - 0,25 - 4 0,70 - 0,23 - 4 

Konstruksi 4,23 + 0,67 - 2 4,23 + 0,86 - 2 

Perdagangan, Hotel, 
dan Restoran 0,90 - 1,25 + 3 0,90 - 1,21 + 3 

Pengangkutan dan 
Komunikasi 0,02 - 1,06 + 3 0,02 - 0,76 - 4 

Keuangan 0,98 - 1,70 + 3 0,98 - 1,68 + 3 

Jasa-Jasa 1,48 + 1,39 + 1 1,48 + 1,52 + 1 

Sumber: BPS diolah 
 

 

Dari hasil perhitungan Overlay tersebut, yaitu dengan perbandingan nilai 

RPs dan LQ apabila menggunakan perbandingan tahun 2005 dengan tahun 

2009 sehingga dapat ditentukan kriteria dari perbandingan tersebut. Sektor 

industri dan sektor jasa-jasa memberikan nilai kontribusi dan nilai pertumbuhan 

yang positif baik pada tahun 2005 maupun tahun 2009 sehingga sektor ini 

berada pada kriteria 1. Kedua sektor tersebut menjadi sektor yang dominan 

dalam pertumbuhan maupun kontribusinya di Kota Malang. Oleh karena itu bisa 

menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih diperhatikan bahwa sektor industri 

dan sektor jasa-jasa adalah sektor yang dominan yang bisa dikembangkan di 

Kota Malang sehingga kegiatan dari kedua sektor tersebut tetap bisa menjadi 

kegiatan yang dapat menunjang perekonomian di Kota Malang dan menjadi 

sektor yang potensial dan unggul di Kota Malang.  
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Selain  itu, masih ada sektor ekonomi yang hanya memberikan nilai 

pertumbuhan yang positif tapi tidak dalam kontribusinya, dengan kata lain sektor 

tersebut adalah kriteria 2. Ada satu sektor yang termasuk dalam kriteria 2 di Kota 

Malang pada  2005 dan 2009 yaitu sektor konstruksi. Oleh karena itu kegiatan 

pada sektor konstruksi lebih ditingkatkan lagi sehingga ikut meningkatkan 

kontribusi sektor tersebut, tidak hanya pada pertumbuhannya dan akhirnya 

sektor konstruksi juga dapat menjadi sektor yang dominan di Kota Malang. 

Sebaliknya, ada juga sektor yang hanya memberikan nilai positif dalam 

kontribusinya saja sehingga bisa dikatakan termasuk dalam kriteria 3, yaitu 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; 

serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sektor pengangkutan 

dan komunikasi berada pada kriteria 3 pada tahun 2005 bukan 2009 karena 

mengalami perubahan pada kontribusinya. Kebalikan dari kriteria 2, pada kriteria 

3 ini diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan dari kegiatan ekonomi yang 

ditingkatkan pada sektor yang termasuk dalam kriteria 3 untuk dapat menjadi 

sektor yang dominan dan potensial di Kota Malang. Selain ketiga kriteria di atas, 

juga ada kriteria 4 yaitu untuk sektor ekonomi yang tidak dominan atau tidak 

potensial dalam pertumbuhan maupun kontribusinya bagi Kota Malang. Masih 

ada tiga sektor ekonomi yang tertinggal yang berada pada kriteria 4 yaitu sektor 

pertanian; sektor pertambangan; serta sektor listrik, gas, dan air bersih. Sektor 

pengangkutan dan komunikasi yang pada tahun 2005 merupakan kriteria 3 tapi 

pada tahun 2009 mengalami penurunan dalam kontribusinya sehingga berada 

pada kriteria 4. Dari banyaknya sektor ekonomi yang merupakan sektor 

tertinggal, maka perlu usaha yang besar bagi Kota Malang sehingga untuk ketiga 

sektor tersebut menjadi lebih baik lagi dengan peningkatan kegiatan pada sektor 

tersebut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan dan kontribusinya. 
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4.2.3.3 Kota Batu 
 

Tabel 4.9 
Hasil Overlay Dari Analisis LQ dan MRP Kota Batu 2005-2009 

 

Sektor 

2005 2009 

RPs LQ 
Kriteria 

RPs LQ 
Kriteria 

Riil Nom. Riil Nom. Riil Nom. Riil Nom. 

Pertanian 1,76 + 1,23 + 1 1,76 + 1,30 + 1 

Pertambangan 0,76 - 0,10 - 4 0,76 - 0,09 - 4 

Industri 1,73 + 0,29 - 2 1,73 + 0,30 - 2 

Listrik, Gas, dan Air 
bersih 1,74 + 0,86 - 2 1,74 + 0,94 - 2 

Konstruksi 5,80 + 0,39 - 2 5,80 + 0,54 - 2 

Perdagangan, Hotel, 
dan Restoran 0,77 - 1,61 + 3 0,77 - 1,45 + 3 

Pengangkutan dan 
Komunikasi 0,84 - 0,59 - 4 0,84 - 0,54 - 4 

Keuangan 1,03 + 0,92 - 2 1,03 + 0,89 - 2 

Jasa-Jasa 1,57 + 1,58 + 1 1,57 + 1,70 + 1 

Sumber: BPS diolah 
 

Dari hasil perhitungan Overlay tersebut, yaitu dengan perbandingan nilai 

RPs dan LQ apabila menggunakan perbandingan tahun 2005 dengan tahun 

2009 di Kota Batu sehingga dapat ditentukan kriteria dari perbandingan tersebut. 

Ada dua sektor yang menjadi sektor potensial dan unggul di Kota Batu yaitu 

sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Kedua sektor tersebut memberikan nilai 

kontribusi dan nilai pertumbuhan yang positif baik pada tahun 2005 maupun 

tahun 2009 sehingga sektor ini berada pada kriteria 1. Kedua sektor tersebut 

menjadi sektor yang dominan dalam pertumbuhan maupun kontribusinya di Kota 

Batu. Oleh karena itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih 

diperhatikan bahwa sektor pertanian dan sektor jasa-jasa adalah sektor yang 

dominan yang bisa dikembangkan di Kota Batu sehingga kegiatan dari kedua 

sektor tersebut tetap bisa menjadi kegiatan yang dapat menunjang 

perekonomian di Kota Batu. 
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Selain  itu, masih ada sektor ekonomi yang hanya memberikan nilai 

pertumbuhan yang positif tapi tidak dalam kontribusinya, dengan kata lain sektor 

tersebut adalah kriteria 2. Ada satu sektor yang termasuk dalam kriteria 2 di Kota 

Malang pada  2005 dan 2009 yaitu sektor industri; sektor listrik, gas, dan air 

bersih;sektor konstruksi; dan sektor keuangan. Dari banyaknya sektor tersebut 

yang termasuk dalam kriteria 2 maka diharapkan kegiatan pada sektor tersebut 

lebih ditingkatkan lagi sehingga ikut meningkatkan kontribusi sektor tersebut, 

tidak hanya pada pertumbuhannya dan akhirnya keempat sektor tersebut dapat 

menambah jumlah sektor yang menjadi sektor yang unggul di Kota Batu. 

Sebaliknya, ada juga sektor yang hanya memberikan nilai positif dalam 

kontribusinya saja sehingga bisa dikatakan termasuk dalam kriteria 3, yaitu 

sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pada kriteria 3 ini diharapkan terjadi 

peningkatan pertumbuhan dari kegiatan ekonomi yang ditingkatkan pada sektor 

yang termasuk dalam kriteria 3 untuk dapat menjadi sektor yang dominan dan 

potensial di Kota Batu. Selain ketiga kriteria di atas, juga ada kriteria 4 yaitu 

untuk sektor ekonomi yang tidak dominan atau tidak potensial dalam 

pertumbuhan maupun kontribusinya bagi Kota Batu yaitu kriteria 4.� Sektor 

pertambangan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi berada pada kriteria 

4 atau termasuk sektor tertinggal. Hanya ada dua sektor ekonomi yang 

merupakan sektor tertinggal, meskipun demikian perlu peningkatan kegiatan 

pada kedua sektor tersebut  untuk menjadi lebih baik lagi sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi Kota Batu. 

 

4.2.4 Hasil dan Pembahasan Penelitian Dengan Menggunakan Analisis 
Shift-Share 

 
Analisis Shift-Share digunakan untuk mengamati struktur, peranan 

perekonomian, serta pergeserannya dengan menekankan pada pertumbuhan 
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sektor daerah dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang 

lebih tinggi atau propinsi. Melalui analisis ekonomi wilayah ini dapat diketahui 

kondisi dan komposisi perekonomian wilayah dengan mengamati penyimpangan 

berbagai perbandingan kinerja perekonomian antar wilayah dan mengetahui 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) suatu wilayah. Berikut ini hasil 

penelitian di Malang Raya dengan menggunakan analisis Shift-Share, yaitu 

menganalisis pergeseran perekonomian Kabupaten Malang, Kota Malang, dan 

Kota Batu dengan memperhatikan perekonomian Propinsi Jawa Timur. 

 

4.2.4.1 Kabupaten Malang 

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan penelitian dengan menggunakan 

analisis Shift-Share di Kabupaten Malang dengan menggunakan tahun dasar 

penelitian 2005 dan tahun akhir penelitian 2009. 

Tabel 4.10 
PDRB Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2005-2009  

(Juta Rupiah) 
 

Sektor 
2005 2009 Perubahan 

Eij Eij* Absolut Persen 

Pertanian 3.498.086,29 4.171.370,51 673.284,22 19,25 

Pertambangan 283.254,08 374.201,66 90.947,58 32,11 

Industri 1.859.433,52 2.533.650,03 674.216,51 36,26 

Listrik, Gas, dan Air bersih 173.383,19 210.146,23 36.763,04 21,2 

Onstruksi 164.002,99 237.110,82 73.107,83 44,58 

Perdagangan, Hotel, Restoran 2.585.656,77 3.283.920,93 698.264,16 27,01 

Pengangkutan dan Komunikasi 496.400,73 596.500,13 100.099,40 20,17 

Keuangan 425.390,91 529.263,10 103.872,19 24,42 

Jasa-Jasa 1.501.459,51 1.770.469,53 269.010,02 17,92 

Jumlah 10.987.067,99 13.706.632,94 2.719.564,95 24,75 

Sumber: BPS diolah 
 

Hasil analisis Shift-Share menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2009, 

terjadi perubahan nilai sektoral PDRB Kabupaten Malang dalam 
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perkembangannya. Nilai PDRB Kabupaten Malang tumbuh sebesar 

2.719.564,95 juta rupiah atau sebesar 24,75% (Tabel 4.10). Sedangkan 

perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 63.835.820,98 juta rupiah atau 

sebesar 24,90% (Tabel 4.11). 

Tabel 4.11 
PDRB Sektoral Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2009  

(Juta Rupiah) 
 

Sektor 
2005 2009 Perubahan 

Ein Ein* Absolut Persen 

Pertanian 44.700.984,17 51.419.506,86 6.718.522,69 15,03 

Pertambangan 5.024.241,99 7.054.002,39 2.029.760,40 40,4 

Industri 70.635.868,95 81.566.659,13 10.930.790,18 15,47 

Listrik, Gas, dan Air bersih 4.429.541,76 5.451.960,55 1.022.418,79 23,08 

Konstruksi 8.903.497,41 9.786.620,34 883.122,93 9,92 

Perdagangan, Hotel, Restoran 74.546.735,68 101.292.366,32 26.745.630,64 35,88 

Pengangkutan dan Komunikasi 14.521.814,32 20.310.812,16 5.788.997,84 39,86 

Keuangan 12.666.393,27 16.857.796,06 4.191.402,79 33,09 

Jasa-Jasa 20.945.649,24 26.470.823,96 5.525.174,72 26,38 

Jumlah 256.374.726,79 320.210.547,77 63.835.820,98 24,90 

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur diolah 
 

Perubahan dalam perkembangn PDRB yang terjadi tersebut dipengaruhi 

oleh komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij), dan 

keunggulan kompetitif (Cij). Pengaruh dari komponen tersebut dapat diketahui 

melalui hasil analisis Shift-Share sebagai berikut. 
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Tabel 4.12 
Analisis Shift-Share Untuk Kabupaten Malang Tahun 2005-2009 

(Juta Rupiah) 
 

Sektor Nij Mij Cij Dij 

Pertanian 871.003,21 -345.243,60 147.524,61 673.284,22 

Pertambangan 70.528,62 43.904,14 -23.485,19 90.947,58 

Industri 462.988,17 -175.243,74 386.472,08 674.216,51 

Listrik, Gas, dan Air bersih 43.171,41 -3.151,42 -3.256,95 36.763,04 

Konstruksi 40.835,79 -24.568,61 56.840,65 73.107,83 

Perdagangan, Hotel, Restoran 643.813,55 283.859,81 -229.409,20 698.264,16 

Pengangkutan dan Komunikasi 123.600,90 74.285,03 -97.786,53 100.099,40 

Keuangan 105.919,87 34.845,11 -36.892,79 103.872,19 

Jasa-Jasa 373.854,72 22.209,69 -127.054,39 269.010,02 

Jumlah 2.735.716,25 -89.103,58 72.952,29 2.719.564,95 

Sumber: BPS diolah 
 

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (Nij), 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Malang sebesar 2.735.716,25 juta rupiah. Namun, sebenarnya 

perkembangan PDRB Kabupaten Malang hanyalah sebesar 2.719.564,95 juta 

rupiah. Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan 

pengaruh yaitu bauran industri dan keunggulan kompetitif. Begitu juga yang 

terjadi dari perhitungan komponen pertumbuhan nasional pada tiap sektor bila 

dibandingkan dengan perkembangan PDRB yang terjadi pada tiap sektor di 

Kabupaten Malang.  

Komponen bauran industri menyatakan besarnya perubahan 

perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa dari bauran industri (Mij) didapat hasil negatif yang berarti sektor pada 

PDRB Kabupaten Malang cenderung mengarah pada perekonomian yang akan 

tumbuh relatif lambat. Hal tersebut berarti bahwa bauran industri memberikan 

pengaruh yang negatif bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Malang, yaitu 

sebesar -89.103,58 juta rupiah.  
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Meskipun dari hasil analisis bauran industri secara keseluruhan PDRB 

Kabupaten Malang adalah negatif, namun tidak demikian pada tiap sektor di 

Kabupaten Malang. Dapat dilihat dari tabel 4.12, masih ada sektor-sektor yang 

mendapat  pengaruh bauran industri positif yaitu sektor pertambangan; sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta 

sektor keuangan; serta sektor jasa-jasa. 

Selain kedua komponen tersebut, perkembangan PDRB Kabupaten 

Malang juga dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif. Kabupaten Malang memiliki 

nilai keunggulan kompetitif (Cij) sebesar 72.952,29 juta rupiah. lni berarti 

keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan menambah perkembangan 

perekonomian Kabupaten Malang. Sektor-sektor yang memiliki nilai keunggulan 

kompetitif positif, yaitu sektor pertanian; sektor industri; sektor konstruksi. 

 

4.2.4.2 Kota Malang 

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan penelitian dengan menggunakan 

analisis Shift Share di Kota Malang dengan menggunakan tahun dasar penelitian 

2005 dan tahun akhir penelitian 2009. 

Tabel 4.13 
PDRB Sektoral Kota Malang Tahun 2005-2009  

(Juta Rupiah) 
 

Sektor 
2005 2009 Perubahan 

Eij Eij* Absolut Persen 

Pertanian 60.854,72 56.158,91 -4.695,81 -7,72 

Pertambangan 7.006,05 6.380,72 -625,33 -8,93 

Industri 3.504.318,98 4.083.960,28 579.641,30 16,54 

Listrik, Gas, dan Air bersih 43.008,74 49.966,29 6.957,55 16,18 

Konstruksi 234.018,83 332.272,21 98.253,38 41,99 

Perdagangan, Hotel, Restoran 3.664.803,04 4.853.584,61 1.188.781,57 32,44 

Pengangkutan dan Komunikasi 605.906,95 609.618,47 3.711,52 0,61 

Keuangan 847.439,29 1.121.062,06 273.622,77 32,29 

Jasa-Jasa 1.150.548,35 1.599.114,34 448.565,99 38,99 

Jumlah 10.117.904,95 12.712.117,89 2.594.212,94 25,64 

Sumber: BPS diolah 
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Hasil analisis Shift-Share menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2009, 

terjadi perubahan nilai sektoral PDRB Kota Malang dalam perkembangannya. 

Nilai PDRB Kota Malang tumbuh sebesar 2.594.212,94 juta rupiah atau sebesar 

25,64% (Tabel 4.13). Sedangkan perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 

63.835.820,98 juta rupiah atau sebesar 24,90% (Tabel 4.11). 

Perubahan dalam perkembangn PDRB yang terjadi tersebut dipengaruhi 

oleh komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij), dan 

keunggulan kompetitif (Cij). Pengaruh dari komponen tersebut dapat diketahui 

melalui hasil analisis Shift-Share sebagai berikut. 

Tabel 4.14 
Analisis Shift-Share Untuk Kota Malang Tahun 2005-2009 

(Juta Rupiah) 
 

Sektor Nij Mij Cij Dij 

Pertanian 15.152,47 -6.006,06 -13.842,23 -4.695,81 

Pertambangan 1.744,47 1.085,93 -3.455,73 -625,33 

Industri 872.555,11 -330.267,24 37.353,42 579.641,30 

Listrik, Gas, dan Air bersih 10.708,93 -781,73 -2.969,65 6.957,55 

Konstruksi 58.269,33 -35.057,40 75.041,45 98.253,38 

Perdagangan, Hotel, Restoran 912.514,72 402.331,17 -126.064,31 1.188.781,57 

Pengangkutan dan Komunikasi 150.867,32 90.672,34 -237.828,14 3.711,52 

Keuangan 211.007,47 69.416,43 -6.801,13 273.622,77 

Jasa-Jasa 286.479,87 17.018,99 145.067,13 448.565,99 

Jumlah 2.519.299,69 208.412,44 -133.499,18 2.594.212,94 

Sumber: BPS diolah 
 

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (Nij), 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Kota Malang sebesar 2.519.299,69 juta rupiah. Namun, sebenarnya 

perkembangan PDRB Kota Malang hanyalah sebesar 2.594.212,94 juta rupiah. 

Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh 

yaitu bauran industri dan keunggulan kompetitif. Begitu juga yang terjadi dari 
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perhitungan komponen pertumbuhan nasional pada tiap sektor bila dibandingkan 

dengan perkembangan PDRB yang terjadi pada tiap sektor di Kota Malang.  

Komponen bauran industri menyatakan besarnya perubahan 

perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa dari bauran industri (Mij) didapat hasil positif yang berarti sektor pada 

PDRB Kota Malang cenderung mengarah pada perekonomian yang akan 

tumbuh relatif cepat. Hal tersebut berarti bahwa bauran industri memberikan 

pengaruh yang positif bagi perkembangan ekonomi Kota Malang, yaitu sebesar 

208.412,44 juta rupiah. Dapat dilihat dari tabel 4.14, sektor-sektor yang 

mendapat  pengaruh bauran industri positif di Kota Malang yaitu sektor 

pertambangan; sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan 

dan komunikasi; sektor keuangan; serta sektor jasa-jasa. 

Selain kedua komponen tersebut, perkembangan PDRB Kabupaten 

Malang juga dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif. Kota Malang secara 

keseluruhan memiliki nilai keunggulan kompetitif (Cij) sebesar -133.499,18 juta 

rupiah. lni berarti keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan mengurangi 

perkembangan perekonomian Kota Malang. Tetapi hal tersebut bukan berarti 

perekonomian Kota Malang tidak kompetitif, meskipun secara agregat nilainya 

negatif tetapi terdapat sektor-sektor yang memiliki nilai keunggulan kompetitif 

positif yaitu sektor industri, sektor konstruksi, dan sektor jasa-jasa. 

 
4.2.4.3 Kota Batu 

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan penelitian dengan menggunakan 

analisis Shift-Share di Kota Batu dengan menggunakan tahun dasar penelitian 

2005 dan tahun akhir penelitian 2009. 
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Tabel 4.15 
PDRB Sektoral Kota Batu Tahun 2005-2009  

(Juta Rupiah) 
 

Sektor 
2005 2009 Perubahan 

Eij Eij* Absolut Persen 

Pertanian 204.389,72 258.567,84 54.178,12 26,51 

Pertambangan 1.945,66 2.543,47 597,81 30,73 

Industri 74.822,84 94.857,19 20.034,35 26,78 

Listrik, Gas, dan Air bersih 14.140,04 19.808,69 5.668,65 40,09 

Konstruksi 12.925,10 20.354,85 7.429,75 57,48 

Perdagangan, Hotel, Restoran 445.828,90 569.275,84 123.446,94 27,69 

Pengangkutan dan Komunikasi 32.069,10 42.867,34 10.798,24 33,67 

Keuangan 43.463,31 58.255,28 14.791,97 34,03 

Jasa-Jasa 122.960,57 173.996,27 51.035,70 41,51 

Jumlah 952.545,24 1.240.526,77 287.981,53 30,23 

Sumber: BPS diolah 
 

Hasil analisis Shift-Share menunjukkan bahwa selama tahun 2005-2009, 

terjadi perubahan nilai sektoral PDRB Kota Batu dalam perkembangannya. Nilai 

PDRB Kota Batu tumbuh sebesar 287.981,53 juta rupiah atau sebesar 30,23% 

(Tabel 4.15). Sedangkan perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 

63.835.820,98 juta rupiah atau sebesar 24,90% (Tabel 4.11). 

Perubahan dalam perkembangn PDRB yang terjadi tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa komponen yaitu komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran 

industri (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij). Pengaruh dari komponen tersebut 

dapat diketahui melalui hasil analisis Shift-Share sebagai berikut. 
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Tabel 4.16 
Analisis Shift-Share Untuk Kota Batu Tahun 2005-2009 

(Juta Rupiah) 
 

Sektor Nij Mij Cij Dij 

Pertanian 50.891,86 -20.172,24 23.458,51 54.178,12 

Pertambangan 484,46 301,58 -188,22 597,81 

Industri 18.630,45 -7.051,74 8.455,63 20.034,35 

Listrik, Gas, dan Air bersih 3.520,79 -257,01 2.404,87 5.668,65 

Konstruksi 3.218,27 -1.936,26 6.147,73 7.429,75 

Perdagangan, Hotel, Restoran 111.008,81 48.944,20 -36.506,07 123.446,94 

Pengangkutan dan Komunikasi 7.985,02 4.799,05 -1.985,83 10.798,24 

Keuangan 10.822,11 3.560,22 409,64 14.791,97 

Jasa-Jasa 30.616,47 1.818,84 18.600,39 51.035,70 

Jumlah 237.178,24 30.006,65 20.796,64 287.981,53 

Sumber: BPS diolah 
 

Menurut perhitungan komponen pertumbuhan nasional (Nij), 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Kota Batu sebesar 237.178,24 juta rupiah. Namun, sebenarnya perkembangan 

PDRB Kota Batu hanyalah sebesar 287.981,53 juta rupiah. Hal ini dikarenakan 

masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh yaitu bauran industri 

dan keunggulan kompetitif. Begitu juga yang terjadi dari perhitungan komponen 

pertumbuhan nasional pada tiap sektor bila dibandingkan dengan perkembangan 

PDRB yang terjadi pada tiap sektor di Kota Batu.  

Komponen bauran industri menyatakan besarnya perubahan 

perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa dari bauran industri (Mij) didapat hasil positif yang berarti sektor pada 

PDRB Kota Batu cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh 

relatif cepat. Hal tersebut berarti bahwa bauran industri memberikan pengaruh 

yang positif bagi perkembangan ekonomi Kota Batu, yaitu sebesar 30.006,65 juta 

rupiah. Dapat dilihat dari tabel 4.16, sektor-sektor yang mendapat  pengaruh 
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bauran industri positif yaitu sektor pertambangan; sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan; dan 

sektor jasa-jasa. 

Selain kedua komponen tersebut, perkembangan PDRB Kota Batu juga 

dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif. Kota Batu memiliki nilai keunggulan 

kompetitif (Cij) sebesar 20.796,64 juta rupiah. lni berarti keunggulan kompetitif 

yang dihasilkan akan menambah perkembangan perekonomian Kota Batu. 

Sektor-sektor yang memiliki nilai keunggulan kompetitif positif, yaitu sektor 

pertanian; sektor industri; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor konstruksi; 

sektor keuangan; dan sektor jasa-jasa. 

 

4.2.5 Analisis Deskriptif Sektor Unggulan di Malang Raya 

Dengan menyimak hasil perhitungan dan pembahasan penelitian tentang 

sektor unggulan di Malang Raya dengan menggunakan analisis LQ, MRP, 

Overlay, dan Shift-Share, serta definisi sektor unggulan bahwa sektor ekonomi 

unggulan yaitu sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif dan 

keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis terhadap daerah lain dalam 

kontribusi maupun pertumbuhan serta memberikan keuntungan atau manfaat 

yang besar. Dimana keunggulan komparatif adalah sektor tersebut lebih unggul 

dibanding sektor lain dalam suatu daerah dan keunggulan kompetitif dimana 

sektor ekonomi yang dimiliki suatu daerah unggul dalam pasar global atau 

memiliki daya saing kegiatan sektor ekonomi yang lebih besar pada suatu daerah 

terhadap kegiatan sektor ekonomi yang sama di daerah lainnya yang digunakan 

sebagai acuan. Penentuan sektor unggulan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.17 

berikut ini. 
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Tabel 4.17 

Matriks Hasil Analisis Sektor Unggulan 
 

Kabupaten/
Kota 

LQ 

MRP Overlay 
Sektor 

Unggulan 

SSA 
(juta rupiah) 

RPr dan RPs 
(kriteria 1) 

RPs dan LQ 
(kriteria 1) 

Nij Mij Cij Dij 

Kabupaten 
Malang 

 sektor pertanian 

 sektor 
pertambangan 

 sektor jasa-jasa 
 

- 

 sektor 
pertanian 

 sektor 
pertanian 

871.003,21 -345.243,60 147.524,61 673.284,22 

Kota Malang 

 sektor industri 

 sektor 
perdagangan, hotel, 
dan restoran 

 sektor keuangan, 
persewaan, dan 
jasa perusahaan 

 sektor jasa-jasa 
 

 sektor jasa-jasa  sektor 
industri 

 sektor 
industri 

872.555,11 -330.267,24 37.353,42 579.641,30 

 sektor jasa-
jasa 

 sektor 
jasa-jasa 

286.479,87 17.018,99 145.067,13 448.565,99 

Kota Batu 

 sektor pertanian 

 sektor 
perdagangan, hotel, 
dan restoran 

 sektor jasa-jasa 
 

 sektor keuangan, 
persewaan, dan 
jasa perusahaan 

 sektor jasa-jasa 

 sektor 
pertanian 

 sektor 
pertanian 

50.891,86 -20.172,24 23.458,51 54.178,12 

 sektor jasa-
jasa 

 sektor 
jasa-jasa 

30.616,47 1.818,84 18.600,39 51.035,70 

Sumber: Penulis  
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Dari definisi sektor unggulan di atas, maka yang dapat disebut sebagai 

sektor unggulan di Kabupaten Malang adalah sektor pertanian, karena selain 

memiliki keunggulan komparatif dimana LQ>1, sektor tersebut juga memiliki 

keunggulan kompetitif. Kemudian yang merupakan sektor unggulan Kota Malang 

adalah sektor industri dan sektor jasa-jasa, karena selain memiliki keunggulan 

komparatif dimana LQ>1 yang unggul dalam kontribusi dan juga 

pertumbuhannya serta sektor tersebut juga memiliki keunggulan kompetitif. 

Sedangkan sektor unggulan Kota Batu adalah sektor pertanian dan sektor jasa-

jasa, karena selain memiliki keunggulan komparatif dimana LQ>1 yang unggul 

dalam kontribusi dan juga pertumbuhannya serta sektor tersebut juga memiliki 

keunggulan kompetitif. 

Setelah mengetahui sektor ekonomi yang merupakan sektor unggulan, 

selanjutnya untuk melihat kemampuan masing-masing sektor unggulan dalam 

penyerapan tenaga kerja akan dilakukan analisis dari tenaga kerja terhadap 

sektor unggulan tersebut dengan mengetahui hasil dan pembahasan penelitian 

dengan menggunakan analisis elastisitas kesempatan kerja di Malang Raya. 

 

4.2.6 Hasil dan Pembahasan Penelitian Dengan Menggunakan Elastisitas 
Penyerapan Tenaga Kerja  

 

Elastisitas penyerapan tenaga kerja dihitung dengan membandingkan laju 

pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi. Perbedaan 

laju pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja menunjukkan 

perbedaan elastisitas masing-masing sektor untuk penyerapan tenaga kerja. 

Elastisitas penyerapan tenaga kerja dihitung untuk mengetahui daya serap 

tenaga kerja di setiap sektor, yaitu dengan mengetahui tinggi rendahnya 

elastisitas penyerapan tenaga kerja tersebut. Semakin tinggi elastisitas 
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penyerapan tenaga kerja maka semakin tinggi pula daya serap tenaga kerja 

pada suatu sektor ekonomi, sebaliknya semakin rendah elastisitas penyerapan 

tenaga kerja maka semakin rendah pula daya serap tenaga kerja pada suatu 

sektor ekonomi. Dari hasil elastisitas tersebut mempunyai arti apabila PDRB 

bertambah dengan satu persen, kesempatan kerja yang diciptakan untuk itu 

adalah sebesar hasil perhitungan elastisitas kesempatan kerja tersebut. Konsep 

elastisitas ini dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja 

untuk suatu periode tertentu, baik untuk masing-masing sektor maupun untuk 

ekonomi secara keseluruhan. Berikut ini adalah hasil penghitungan elastisitas 

penyerapan tenaga kerja pada sembilan sektor ekonomi di Malang Raya di 

propinsi Jawa Timur tahun 2005-2009. 

 

4.2.5.1 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang 

Pada tabel (4.18) dapat dilihat elastisitas penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Malang periode 2005-2009. Tahun 2005 elastisitas penyerapan 

tenaga kerja tertinggi di Kabupaten Malang berada di sektor perdagangan, hotel, 

dan restoran (9,42). Sedangkan elastisitas penyerapan tenaga kerja di 

Kabupaten Malang terendah ada di sektor listrik, gas, dan air bersih (-12,21). 

Elastisitas penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan Kabupaten Malang 

yaitu sektor pertanian adalah sebesar -0,17, yang artinya setiap pertumbuhan 

1% di sektor pertanian akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang mampu 

terserap di sektor pertanian sebesar 0,17 %. 
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Tabel 4.18 
Elastisitas Tenaga Kerja di Kabupaten Malang 

 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian -0,17 -5,27 9,58 -3,56 NA 

Pertambangan 8,54 -5,30 22,49 -8,11 NA 

Industri 1,83 1,66 3,40 -1,11 NA 

Listrik, Gas, dan Air bersih -12,21 3,91 126,88 -10,60 NA 

Konstruksi 0,40 1,50 -4,22 4,12 NA 

Perdagangan, Hotel,  Restoran 9,42 -0,65 1,65 3,21 NA 

Pengangkutan dan Komunikasi -2,13 5,06 6,86 -7,56 NA 

Keuangan 4,92 -16,33 - 66,95 NA 

Jasa-Jasa -3,08 15,34 1,98 -9,19 NA 

Sumber: BPS diolah 
Keterangan: data tahun 2008 dan 2009 sama 

Pada tahun 2006 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi di 

Kabupaten Malang berada di sektor jasa-jasa (15,34). Sedangkan elastisitas 

penyerapan tenaga kerja terendah di Kabupaten Malang ada di sektor keuangan, 

persewaan, dan jasa perusahaan (-16,33). Elastisitas penyerapan tenaga kerja 

pada sektor unggulan Kabupaten Malang yaitu sektor pertanian sebesar -5,27, 

yang artinya setiap pertumbuhan sebesar 1% di sektor pertanian akan 

mengurangi jumlah tenaga kerja yang mampu terserap di sektor pertanian 

sebesar 5,27%. 

Pada tahun 2007 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi di 

Kabupaten Malang berada di sektor listrik, gas, dan air bersih (126,88). 

Sedangkan elastisitas penyerapan tenaga kerja terendah di Kabupaten Malang 

ada di sektor konstruksi (-4,22). Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor 

unggulan Kabupaten Malang yaitu sektor pertanian sebesar 9,58, yang artinya 

setiap pertumbuhan 1% di sektor pertanian akan menambah jumlah tenaga kerja 

yang mampu terserap di sektor pertanian sebesar 9,58%. 

Pada tahun 2008 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi di 

Kabupaten Malang berada di sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 
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(66,95). Sedangkan elastisitas penyerapan tenaga kerja terendah ada di sektor 

listrik, gas, dan air bersih (-10,60). Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor 

unggulan Kabupaten Malang yaitu sektor pertanian sebesar -3,56, yang artinya 

setiap pertumbuhan sebasar 1% di sektor pertanian akan mengurangi jumlah 

tenaga kerja yang mampu terserap di sektor pertanian sebesar 3,56%. 

 

4.2.5.2 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Malang 

Pada tabel (4.19) dapat dilihat elastisitas penyerapan tenaga kerja di Kota 

Malang periode 2005-2009. Tahun 2005 elastisitas penyerapan tenaga kerja 

tertinggi di Kota Malang berada di sektor pertambangan (6,96). Sedangkan 

elastisitas penyerapan tenaga kerja terendah Kota Malang berada pada sektor 

pertanian (-62,87). Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor unggulan Kota 

Malang yaitu sektor industri sebesar 0,34 dan sektor jasa-jasa sebesar 4,00, 

yang artinya setiap pertumbuhan 1% di sektor tersebut akan menambah jumlah 

tenaga kerja yang mampu terserap di sektor industri sebesar 0,34 % dan di 

sektor jasa-jasa sebesar 4,00%. 

Tabel 4.19 
Elastisitas Tenaga Kerja di Kota Malang 

 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian -62,87 -9,25 15,40 -157,62 -0,24 

Pertambangan 6,96 -133,30 -684,09 -8,85 -14,10 

Industri 0,34 -5,46 6,51 -6,87 5,85 

Listrik, Gas, dan Air bersih -11,29 26,92 -2,29 8,05 0,82 

Konstruksi 0,95 -1,75 -3,64 2,77 -0,53 

Perdagangan, Hotel,  Restoran -0,38 -0,30 2,85 0,28 0,54 

Pengangkutan dan Komunikasi 5,82 2,45 -0,83 -1,64 4,94 

Keuangan 4,51 2,80 -0,62 0,94 1,73 

Jasa-Jasa 4,00 1,18 1,93 2,36 -1,29 

Sumber: BPS diolah 
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Pada tahun 2006 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi Kota 

Malang berada di sektor listrik, gas, dan air bersih (26,92). Sedangkan elastisitas 

penyerapan tenaga kerja terendah Kota Malang ada di sektor pertambangan (-

133,30). Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor unggulan Kota Malang 

yaitu sektor industri sebesar -5,46 dan sektor jasa-jasa sebesar 1,18, yang 

artinya setiap pertumbuhan 1% sektor tersebut akan mengurangi jumlah tenaga 

kerja yang mampu terserap di sektor industri sebesar 1,75 % dan menambah 

jumlah tenaga kerja di sektor jasa-jasa sebesar 1,18%. 

Pada tahun 2007 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi Kota 

Malang berada di sektor pertanian (15,40). Sedangkan elastisitas penyerapan 

tenaga kerja terendah Kota Malang ada di sektor pertambangan (-684,09). 

Elastisitas penyerapan tenaga kerja pada sektor unggulan Kota Malang yaitu 

sektor industri sebesar 6,51 dan sektor jasa-jasa sebesar 1,93, yang artinya 

setiap pertumbuhan 1% di sektor tersebut akan menambah jumlah tenaga kerja 

yang mampu terserap di sektor industri sebesar 3,64 % dan di sektor jasa-jasa 

sebesar 1,93%. 

Pada tahun 2008 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi Kota 

Malang berada di sektor listrik, gas, dan air bersih (8,05). Sedangkan elastisitas 

penyerapan tenaga kerja terendah Kota Malang ada di sektor pertanian (-

157,62). Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor unggulan Kota Malang 

yakni sektor industri sebesar -6,87 dan sektor jasa-jasa sebesar 2,36, yang 

artinya setiap pertumbuhan 1% di sektor tersebut akan mengurangi jumlah 

tenaga kerja yang mampu terserap di sektor industri sebesar 6,87 % dan 

menambah jumlah tenaga kerja yang mampu terserap di sektor jasa-jasa 

sebesar 2,36%. 

Pada tahun 2009 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi Kota 

Malang erada di sektor industri (5,85). Sedangkan elastisitas penyerapan tenaga 
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kerja terendah Kota Malang ada di sektor pertambangan (-14,10). Elastisitas 

penyerapan tenaga kerja di sektor unggulan Kota Malang yaitu sektor industri 

sebesar 5,85 dan sektor jasa-jasa sebesar -1,29, yang artinya setiap 

pertumbuhan 1% di sektor tersebut akan menambah jumlah tenaga kerja yang 

mampu terserap di sektor industri sebesar 5,85% dan menambah jumlah tenaga 

kerja yang mampu terserap di sektor jasa-jasa sebesar 1,29%. 

 

4.2.5.3 Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Batu 

Pada tabel (4.20) dapat dilihat elastisitas penyerapan tenaga kerja di Kota 

Batu periode 2005-2009. Tahun 2005 elastisitas penyerapan tenaga kerja 

tertinggi Kota Batu berada di sektor pertambangan (57,51). Sedangkan 

elastisitas penyerapan tenaga kerja terendah ada di sektor listrik, gas, dan air 

bersih (-9,05). Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor unggulan Kota Batu 

yakni sektor pertanian sebesar 1,22 dan sektor jasa-jasa sebesar 0,53, yang 

artinya setiap pertumbuhan 1% di sektor tersebut akan menambah jumlah tenaga 

kerja yang mampu terserap di sektor pertanian sebesar 1,22 % dan sektor jasa-

jasa sebesar 0,53%. 

Tabel 4.20 
Elastisitas Tenaga Kerja di Kota Batu  

 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 1,22 -0,02 0,05 1,92 -1,35 

Pertambangan 57,51 16,58 0,03 -8,37 -5,92 

Industri -2,36 -1,67 0,13 0,60 3,94 

Listrik, Gas, dan Air bersih -9,05 0,20 0,00 28,88 -6,15 

Konstruksi 5,00 0,22 -0,02 1,57 0,88 

Perdagangan, Hotel,  Restoran 1,44 -1,93 0,09 2,33 1,63 

Pengangkutan dan Komunikasi -2,58 4,77 -0,03 -2,79 2,21 

Keuangan 10,59 -3,09 0,05 -3,21 9,96 

Jasa-Jasa 0,53 52,69 0,14 -9,59 6,12 

Sumber: BPS diolah 
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Pada tahun 2006 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi Kota Batu 

berada di sektor jasa-jasa (52,69). Sedangkan elastisitas penyerapan tenaga 

kerja terendah Kota Batu ada di sektor perdagangan, hotel, dan restoran (-1,93). 

Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor unggulan Kota Batu yaitu sektor 

pertanian sebesar -0,02 dan sektor jasa-jasa sebesar 52,69, yang artinya setiap 

pertumbuhan 1% di sektor ini akan mengurangi jumlah penyerapan tenaga kerja 

yang mampu terserap di sektor pertanian sebesar 0,02% dan menambah jumlah 

tenaga kerja yang mampu terserap di sektor jasa-jasa sebesar 52,69%. 

Pada tahun 2007 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi Kota Batu 

berada di sektor jasa-jasa (0,14). Sedangkan elastisitas penyerapan tenaga kerja 

terendah Kota Batu ada di sektor pengangkutan dan komunikasi (-0,03). 

Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor unggulan Kota Batu yakni sektor 

pertanian sebesar 0,05 dan sektor jasa-jasa sebesar 0,14, yang artinya setiap 

pertumbuhan 1% di sektor tersebut akan menambah jumlah tenaga kerja yang 

mampu terserap di sektor pertanian sebesar 0,05% dan sektor jasa-jasa sebesar 

0,14%. 

Pada tahun 2008 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi Kota Batu 

berada di sektor listrik, gas, dan air bersih (28,88). Sedangkan elastisitas 

penyerapan tenaga kerja terendah Kota Batu ada di sektor jasa-jasa (-9,59). 

Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor unggulan Kota Batu yaitu sektor 

pertanian sebesar 1,92 dan sektor jasa-jasa sebesar -9,59, yang artinya setiap 

pertumbuhan 1% di sektor ini akan menambah jumlah tenaga kerja yang mampu 

terserap di sektor pertanian sebesar 1,92% dan menurunkan jumlah tenaga kerja 

yang terserap di sektor jasa-jasa sebesar 9,59%. 

Pada tahun 2009 elastisitas penyerapan tenaga kerja tertinggi Kota Batu 

berada di sektor keuangan (9,96). Sedangkan elastisitas penyerapan tenaga 

kerja terendah Kota Batu ada di sektor listrik, gas, dan air bersih (-6,15). 
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Elastisitas penyerapan tenaga kerja di sektor unggulan Kota Batu yaitu sektor 

pertanian sebesar -1,35 dan sektor jasa-jasa sebesar 6,12, yang artinya setiap 

pertumbuhan 1% di sektor tersebut akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang 

mampu terserap di sektor pertanian sebesar 1,35% dan menambah jumlah 

tenaga kerja yang terserap di sektor jasa-jasa sebesar 6,12%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peningkatan potensi di 

Malang Raya secara maksimal perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui sektor unggulan di Malang Raya. Dalam penelitian ini, untuk 

menentukan sektor unggulan tersebut digunakan perhitungan dengan 

menggunakan PDRB ADHK Malang Raya periode 2005-2009 dengan 

analisis LQ, MRP, dan Overlay, serta SSA untuk mengetahui struktur, 

peran, dan pergeseran pertumbuhan sektor ekonomi. Dari hasil derskriptif 

sektor ekonomi unggulan di Malang Raya yaitu sektor yang memiliki 

keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta memberikan 

keuntungan atau manfaat yang besar, yang merupakan sektor ekonomi 

unggulan di Kabupaten Malang adalah sektor pertanian. Selanjutnya 

sektor unggulan di Kota Malang adalah sektor industri dan sektor jasa-

jasa. Sedangkan sektor unggulan di Kota Batu adalah sektor pertanian 

dan jasa-jasa. 

2. Kemampuan sektor ekonomi unggulan tersebut dalam penyerapan 

tenaga kerja di Malang Raya selama periode 2005-2009 berdasarkan nilai 

elastisitas penyerapan tenaga kerja, untuk Kabupaten Malang yaitu setiap 

kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan daya serap 

tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 3,56% pada tahun 2008 

namun sempat menyebabkan kenaikan daya serap tenaga kerja pada 
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tahun 2007. Selanjutnya kemampuan sektor ekonomi unggulan dalam 

penyerapan tenaga kerja di Kota Malang yaitu setiap kenaikan 

pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan daya serap tenaga 

kerja pada sektor industri sebesar 5,85% pada tahun 2009 namun sempat 

menyebabkan penurunan daya serap tenaga kerja pada tahun 2006 dan 

2008 sedangkan pada sektor jasa-jasa menyebabkan penurunan daya 

serap tenaga kerja sebesar 1,29% pada tahun 2009 namun pada tahun-

tahun sebelumnya menyebabkan peningkatan. Sedangkan kemampuan 

sektor ekonomi unggulan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Batu 

yaitu setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan 

daya serap tenaga kerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 1,35% pada 

tahun 2009 dan peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor jasa-

jasa sebesar 6,12% pada tahun 2009 dan tahun-tahun sebelumnya 

namun tidak pada tahun 2008 yang menyebabkan penurunan daya serap 

tenaga kerja. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, disarankan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Perlu diperhatikan mengenai sektor ekonomi unggulan yang dimiliki 

Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu karena sektor tersebut 

mempunyai pengaruh yang cukup tinggi bagi perekonomian wilayah 

tersebut, sehingga dalam pengembangan perekonomian daerah 

diperlukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang 

dimiliki daerah tersebut serta kinerja ekonomi yang efisien. Salah satunya 

dengan mempertimbangkan keberadaan sektor unggulan untuk 

diprioritaskan melalui kebijakan ekonomi yang mendukung sektor tersebut 
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dalam kegiatan perekonomian sehingga mampu mendorong sektor 

ekonomi yang lain untuk berkembang. Namun pengembangan sektor 

unggulan hendaknya tidak mengabaikan sektor ekonomi lainnya yang 

kemungkinan dapat lebih berkembang di masa yang akan datang.  

2. Mengenai kemampuan sektor ekonomi unggulan dalam penyerapan 

tenaga kerja di Malang Raya, perlu adanya peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia pada sektor unggulan yang mengalami penurunan 

daya serap tenaga kerja seperti pada sektor pertanian di Kabupaten 

Malang, sektor jasa-jasa di Kota Malang, dan sektor pertanian di Kota 

Batu untuk dapat lebih meningkatkan daya serap tenaga kerja tersebut 

dengan menciptakan tenaga kerja yang ahli dan memiliki kemampuan 

dalam sektor tersebut, misalnya melalui pelatihan kerja, sehingga sektor 

ekonomi tersebut tidak hanya menjadi sektor yang unggul dan mengalami 

pertumbuhan tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. 

3. Dari hasil penelitian ini hanya melihat dari PDRB ADHK dan tenaga kerja, 

maka perlu untuk diperhatikan pula faktor lain yang juga mempengaruhi 

seperti teknologi yang tidak kalah penting yang biasanya dikombinasikan 

dengan kedua faktor yang digunakan dalam penelitian ini yang juga 

mampu mendorong perkembangan perekonomian pada sektor-sektor 

ekonomi suatu wilayah. Selain itu, penelitian ini bersifat statis dan hanya 

memberikan gambaran untuk waktu tertentu yang dalam penelitian ini 

yaitu periode 2005-2009 sehingga sektor unggulan periode tersebut 

belum tentu menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang, oleh 

karena itu untuk penelitian selanjutnya yang sejenis sebaiknya 

menggunakan rentan waktu yang lebih panjang agar terlihat pola 

perubahan perekonomian dan menggunakan data terbaru.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan 
Usaha Utama Jawa Timur 2005-2009 

 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 8.188.438 7.918.615 8.391.655 8.242.332 8.287.922 

Pertambangan 103.160 120.142 124.791 147.792 142.241 

Industri 2.356.939 2.404.589 2.458.401 2.412.284 2.385.686 

Listrik, Gas, dan Air bersih 38.003 33.837 22.785 21.403 29.402 

Konstruksi 822.520 893.881 955.072 965.771 974.005 

Perdagangan, Hotel, Restoran 3.354.316 3.498.271 3.718.384 3.775.810 3.933.109 

Pengangkutan dan Komunikasi 796.519 770.032 865.652 923.005 933.928 

Keuangan 162.960 182.309 191.047 224.545 211.302 

Jasa-Jasa 1.845.462 1.847.984 2.023.634 2.169.335 2.347.461 

Jumlah 17.668.317 17.669.660 18.751.421 18.882.277 19.245.056 

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur 
 
Lampiran 2: Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan 

Usaha Utama Kabupaten Malang 2005-2009 
 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 556.275 430.420 606.839 511.966 511.966 

Pertambangan 6.344 3.717 10.313 4.833 4.833 

Industri 149.590 170.375 225.630 204.677 204.677 

Listrik, Gas, dan Air bersih 615 743 4.377 1.455 1.455 

Konstruksi 93.522 106.384 59.263 85.962 85.962 

Perdagangan, Hotel, Restoran 235.683 225.629 251.955 300.637 300.637 

Pengangkutan dan Komunikasi 51.137 63.752 87.229 59.326 59.326 

Keuangan 13.636 - 29.664 144.668 144.668 

Jasa-Jasa 93.654 150.685 162.794 94.162 94.162 

Jumlah 1.200.456 1.151.705 1.438.064 1.407.686 1.407.686 

Sumber: BPS Kabupaten Malang 
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Lampiran 3: Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan 
Usaha Utama Kota Malang 2005-2009 

 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 7.122 8.310 6.595 15.936 16.086 

Pertambangan 584 366 1.263 1.600 2.958 

Industri 70.029 51.408 69.512 55.397 63.163 

Listrik, Gas, dan Air bersih 1.168 2.196 2.018 2.881 2.956 

Konstruksi 24.432 21.594 16.657 22.630 21.322 

Perdagangan, Hotel, Restoran 106.528 104.148 123.974 127.001 131.292 

Pengangkutan dan Komunikasi 32.434 18.594 17.975 14.720 18.759 

Keuangan 13.429 16.104 15.397 16.549 18.500 

Jasa-Jasa 80.059 97.338 108.226 122.928 114.924 

Jumlah 335.785 320.058 361.617 379.642 389.960 

Sumber: BPS Kota Malang 
 

 
Lampiran 4: Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan 

Usaha Utama Kota Batu 2005-2009 
 

Sektor 2005 2006 2007 2008 2009 

Pertanian 34.475 34.438 34.546 38.596 35.427 

Pertambangan 220 476 477 148 110 

Industri 5.549 4.962 5.002 5.193 6.360 

Listrik, Gas, dan Air bersih 57 58 58 214 106 

Konstruksi 5.602 5.762 5.744 6.920 7.492 

Perdagangan, Hotel, Restoran 21.318 18.770 18.869 21.631 23980 

Pengangkutan dan Komunikasi 4.398 5.996 5.981 4.805 5.648 

Keuangan 1.748 1.282 1.287 977 1624 

Jasa-Jasa 11.921 74.146 75.104 10.071 14.932 

Jumlah 85.288 145.890 147.068 88.555 95.679 

Sumber: BPS Kota Batu 
 


	COVER.pdf
	LEMBAR PENGESAHAN.pdf
	Surat Pernyataan.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	DAFTAR TABEL.pdf
	DAFTAR GAMBAR.pdf
	DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	abstrak.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf
	LAMPIRAN.pdf

