
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan  Penelitian  yang  ditulis  Emawati  (2010),  dengan  judul

Analisis  Pusat  Pertumbuhan  Ekonomi  Pada  Tingkat  Kecamatan  Di  Kabupaten

Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan alat analisis Model Gravitasi

ekonomi.  Dengan  hasil  penelitian  yaitu  bahwaterdapat  tujuh  kecamatan  yang

mempunyai hirarki dengan kategori tinggi keatas sebagai pusat pertumbuhan yaitu

Kecamatan  Karanganyar,  Kecamatan  Jaten,  Kecamatan  Tasikmadu,  Kecamatan

Colomadu, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan

Gondangrejo.

Berdasarkan  Penelitian  yang  ditulis  Nainggolan  (2013)  dengan  judul

Analisis  Penentuan  Pusat-Pusat  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kccamatan

Simalungun.  Menggunakan  alat  analisis  Model  Gravitasi  Ekonomi.  Hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima kecamatan yang ditetapkan sebagai

kecamatan pusat pertumbuhan yaitu : Kecamatan Siantar,  Bandar,  Tanah Jawa,

Raya dan Bosar Maligas. Kelima kecamatan tersebut memiliki nilai sentralisasi

yang lebih tinggi dari kecamatan lainnya.

Selanjutnya Penelitian yang ditulis Mustika  (2012), dengan judul Analisis

Interaksi Kota Makassar Dengan Kabupaten Lain Di Sekitarnya. Menggunakan

alat  analisis  Model  Gravitasi  ekonomi.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  yaitu

menunjukkan bahwa selama periode penelitian, interaksi Kota Makassar dengan
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Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar mengalami perkembangan yang positif

dari tahun ke tahun.

Bedasarkan Penelitian yang ditulis  Ardila (2012), dengan judul Analisis

Pengembangan  Pusat  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten  Banjarnegara.

Menggunakan  alat  analisis  Model  Gravitasi  ekonomi.  Hasil  penelitian  yang

diperoleh  yaitu  menunjukkan  bahwa  terdapat  enam kecamatan  yang  termasuk

kecamatan  pusat  pertumbuhan  yaitu  Kecamatan  Banjarnegara,  Madukara,

Purwanegara,  Mandiraja,  Purwareja,  Kelampok  dan  Susukan.  Terdapat  juga

interaksi  dan  angka  interaksi  antara  kecamatan  pusat  pertumbuhan  dengan

kecamatan hiterlandnya berbeda-beda. 

Bedasarkan Penelitian yang ditulisKuncoro dan Rahardjo(2011),  dengan

judul Analisis Sektor Ekonomi Potensial dan Interaksi Wilayah Kota Cilegon Pada

Tahun 2007-2011. Menggunakan alat analisis Model Gravitasi ekonomi.  Dengan

hasil penelitian yaitubahwa analisis keterkaitan wilayah (Gravitasi)selama tahun

analisis  2007-2011 menunjukkan memiliki  ketrekitan  yang berpengaruh positif

setiap tahunnya. 

B. Landasan Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan  ekonomi  dapat  diartikan  sebagai  penjelasan  dari  faktor-

faktor apa yang mempengaruhi kenaikan output perkapita dalam jangka panjang

dan penjelasan  mngenai  bagaimana faktor-fktor  tersebut  sehingga terjadi  suatu

proses pertumbuhan. Menurut pandangpara ahli dalam (sukirno, 1994) ada lima

faktor yang mempengaruhi pertumbuahan ekonomi :
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1. Tanah dan Kekayaan Alam
2. Jumlah dan Mutu Penduduk dan Tenaga Kerja
3. Barang-barang Modal dan tingkat teknologi
4. Sistem Sosial dan Sikap Masyarakat
5. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional 

Pembangunan  ekonomi  daerah  merupakan  proses  dimana  pemerintah

daerah dan masyarakatnya mengelola  sumber daya-sumber daya yang ada dan

membentuk suatu hubungan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk

menciptakan  lapangan  kerja  baru  dan  merangsang  perkembangan  kegiatan

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Pertumbuhan  ekonomi  wilayah  adalah  peningkatan  pendapatan

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan

seluruh  nilai  tambah  (value  added)  yang  terjadi  (Tarigan,  2005).  Perhitungan

pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat

melihat  pertambahan dari  satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya,  harus

dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan

wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di

daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara

kasar  dapat  menggambarkan  kemakmuran daerah  tersebut.  Kemakmuran suatu

wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai  tambah yang tercipta  di  wilayah

tersebut  juga  oleh  seberapa  besar  terjadi  transfer  payment,  yaitu  bagian

pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar

wilayah. 
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Glasson (1997) menjelaskan bahwa region dapat diklasifikasikan menjadi

daerah  homogen  (homogeneous  region),  daerah  administrasi  (administrative

region) dan daerah nodal (nodal region). Pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak

sama  kapasitasnya  maka,  akan  menyebabkan  terjadinya  ketimpangan  atau

disparitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. 

Beberapa  teori  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  regional  yang

umumnya digunakan, diantaranya :

2.1 Teori Pusat Pertumbuhan 

Teori pusat perumbuhan (Growth Pols Theory) yang dikenalkan pertama

kali  oleh  ekonom asal  Perancis  yang  bernama  Francis  Perroux  dalam Arsyad

(1999) dengan teori pole de development, dimana telah mendefinisikan pusat atau

pertumbuhan regional  sebagai  bagian  industri-industri  yang sedang mengalami

perkembangan,  dan  berlokasi  si  suatu  daerah  perkotaan  dan  mendorong

perkembangan  lanjutan  dari  kegiatan  ekonomi  melalui  daerah  pendorong.

Pemikiran dasar dari teori tersebut adalah kegiatan ekonomi didalam suatu daerah

yang cenderung terpusat pasa satu titik lokasi (pusat).

Menurut Arsyad (1999) inti teori yang dikemukakan oleh Perroux tersebut

adalah :

a) Dalam suatu proses pembangunan wilayah akan muncul industri unggulan

yang  merupakan  industri  penggerak  utama  dalam  pembangunan  suatu

daerah.  Sehingga,  pengembangan  terhadap  industri  unggulan  akan

mempengaruhi  industri  lainnya  yang  berhubungan  erat  dengan  industri

unggulan tersebut;
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b) Pemusatan industri  pada suatu daearah akan mempercepat pertumbuhan

ekonomi. 

Teori  pusat  pertumbuhan  adalah  satu  teori  yang  dapat  menggabungkan

prinsip-prinsip  konsentrasi  dengan  desentralisasi  secara  sekaligus.  Dengan

demikian teori pusat pengembangan merupakan salah satu alat untuk mencapai

tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan

dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah.

Selain itu teori ini juga dapat menggabungkan antara kebijaksanaan dan

program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu. Dalam suatu wilayah, ada

penduduk  atau  kegiatan  yang  terkonsentrasi  pada  suatu  tempat,  yang  disebut

dengan berbagai istilah seperti  :  kota,  pusat perdagangan,  pusat industri,  pusat

pertumbuhan,  simpul  distribusi,  pusat  pemukiman,  atau  daerah  modal.

Sebaliknya,  daerah  di  luar  pusat  konsentrasi  dinamakan  :  daerah  pedalaman,

wilayah belakang (hinterland), daerah pertanian, atau daerah pedesaan. 

Menurut  Tarigan (2009:49)  Growth Pole  dapat  diartikan dengan 2 cara

yaitu:

a. Secara Fungsional, adalah suatu konsentrasi kelompok usaha atau cabang

industri  yang  sifat  hubungannya  memiliki  unsur-unsur  kedinamisan

sehingga  mampu  menstimulasi  kehidupaan  ekonomi  baik  kedalam

maupun keluar (daerah belakangnya).
b. Secara Geografis, adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan

kemudahan  sehingga  menjadi  daya  tarik  (pole  of  attraction)  yang

menyebabkan  berbagai  macam  usaha  tertarik  untuk  berlokasi  disuatu

tempat tanpa adanya hubungan antara usaha-usaha tersebut.
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Teori Pertumbuhan Ekonomi Memiliki 4 Ciri (Tarigan, 2009:52):

1. Adanya  hubungan  yang  mendasar  yang  berasal  dari  berbagai  macam

kegiatan.  Keterkaitan  antara  satu  sektor  dengan sektor  lain  akan saling

mendorongpertumbuhan, karena keterkaitan yang dimiliki.
2. Ada efek penggandaan (multiplier effect). Keberadaan sektor-sektor yang

saling terkait dan saling mendukung akanmenciptakan efek penggandaan.

Permintaan akan menciptakan produksi baik sektor tersebut maupun sektor

yang  terkait  akhirnya  akan  menjadi  akumulasi  modal.  Unsur  efek

penggandaan  sangat  berperan  dalam  membuat  kota  mampu  memacu

pertumbuhan belakangnya.
3. Adanya konsentrasi geografis. Konsentrasi geografis dari berbagai sektor

atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi diantara sektor-sektor yang

saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut.
4. Bersifat  mendorong  dari  belakang.  Adanya  hubungan  yang  harmonis

antara  Kota  dan  wilayah  yang  ada  berada  dibelakangnya.  kota

membutuhkan  bahan  baku  dari  wilayah  belakangnya  dan  menyediakan

berbagai  kebutuhan  wilayah  belakangnya  untuk  dapat  mengembangkan

wilayahnya.
5.

2.2 Teori Tempat Sentral 

Menurut  teori  ini  bahwa fungsi  pokok suatu  pusat  kota  adalah  sebagai

pusat pelayanan bagi daerah-daerah belakangnya yang mengemban fungsi sosial-

ekonomi bertindak untuk melayani daerah hinterlandnya (desa atau kota lainnya

yang mempunyai  pengaruh hubungan yang kuat).  Kota yang mampu melayani
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masyarakat kota sering disebut fungsi kota, yang selalu dikaitkan dengan sosial

ekonomi utama suatu kota. 

Fungsi kota dicerminkan oleh kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan

perkotaan yang dimilikinya, disamping itu kota ditinjau dari segi aksesibilitasnya

ke kota-kota lain atau wilayah belakangnya. Pola ideal yang diharapkan terbentuk,

asumsi  homogin dalam hal  bentuk medan,  kualitas  tanah dan tingkat  ekonomi

penduduk serta budayanya, Christaller menyajikan bentuk pola pelayanan seperti

jejaring segi enam (hexagonal).

Bentuk pola pelayanan hexagonal ini secara teoritis mampu memperoleh

optimasi dalam hal efisiensi transportasi,  pemasaran dan administrasi  (Haggett,

2001).  Kota  sebagai  pusat  pelayanan  juga,  diharapkan  memiliki  fasilitas

pelayanan seperti :

1. pusat dan pertokoan sebagai fokus point dari suatu kota,

2. sarana dan prasarana transportasi,

3. tempat rekreasi dan oleh raga, dan

4. sarana pendidikan, kesehatan dan obyek wisata.

Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik

sosial  maupun  ekonomi,  sehingga  baik  tempat  tinggal  maupun  bekerja  dan

berkreasi dapat dilakukan dalam kota (Jayadinata,1992). 

Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan

penduduk. Semakin lengkap penyediaan fasilitas-fasilitas di suatu tempat berarti

semakin kuat daya tarik mengundang penduduk dan kegiatan-kegiatan produktif

untuk  datang  ke  tempat  tersebut  (Suwarni,  2012).  Dalam  meningkatkan
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pembangunan  wilayah  harus  diupayakan  untuk  memanfaatkan  peran  kota-kota

sebagai  pusat  pertumbuhan dan pusat  pelayanan.  Ada dua faktor  penting yang

perlu diperhatikan sehubungan dengan peran pusat-pusat dan hirarki dari masing-

masing pusat. Pusat-pusat pelayanan yang lebih kecil adalah penghubung antara

pusat-pusat pelayanan yang lebih besar dengan daerah pedesaan.

3. Pembangunan Ekonomi

Secara pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan

berbagai perubahan dalam banyak aspek kehidupan manusia yang bertujuan dan

memberi harapan kepada pebaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih

baik dan lebih merata yang dalam jangka panjang agar dapat berlangsung secara

berkelanjutan. Sadono Sukimo (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi

sebagai  suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita  penduduk suatu

masyarakat  meningkat  dalam  jangka  panjang.  Definisi  tersebut  mengandung

pengertian  bhawa  pembangunan  ekonomi  merupakan  suatu  perubahan  terjadi

secara  terus-menerus  melalui  serangkaian  kombinasi  proses  demi  mencapai

sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus

menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut  Schumpeter  (dalam  Suryana,  2000:5),  pembangunan  ekonomi

bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual,  tetapi merupakan proses

perubahan  yang  spontan  dan  tidak  terputus-putus.  Pembangunan  ekonomi

diesebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan.

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita  dan pendapatan

nasioanal. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah
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sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-

jasa  yang  diciptakan  dalam  suatu  perekonomian  di  dalam  masa  satu  tahun.

Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa

dapat  digunakan  untuk  mengetahui  laju  pertumbuahan  ekonomi  dan  juga

perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Pembangunan  ekonomi  pada  dasarnya  mengoptimalkan  bagaimana

peranansumberdaya dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi

pada  sektor-sektor  ekonomi,  yang  mencerminkan  pada  besarnya  tingkat

pertumbuhan ekonomi rata-rata pertahun. Tercapai tidaknya kenaikan pendapatan

atau pertumbuhan ekonomi,  sangat  bergantung pada kemampuan daerah dalam

memberdayakan sumber-sumber daya alam dan manusia yang tersedia di daerah.

4. Wilayah dan Pengembangan Wilayah

Wilayah (region) dalam pengertian geografi menurut Jayadinata (2009),

adalah satu kesatuan alam, yaitu alam yang serba sama dan kesatuan manusia

serta  kebudayaan  yang  memiliki  ciri  khusus,  sehingga  wilayah  tersebut  dapat

dibedakan  dengan  wilayah  yang  lain.  Wilayah  geografis  dapat  mengandung

wilayah  geologi  (geologi  region),  wilayah  tubuh  tanah  (soil  region),  wilayah

ekonomi  (economic  region)  dan  sebagainya.  Barats  dari  wilayah  geografis  ini

tidak berimpit, sehingga batasnya dapat diubah dengan tepat. Wilayah geografis

ini sering disebut sebagai wilayah formal (formal region). 

Pengembangan  wilayah  merupaka  upaya  untuk  memperbaiki  tingkat

kesejahteraan  kualitas  hidup  masyarakat  suatu  wilayah  tertentu.  Tujuan  dari

pengembangan  wilayah  mengandung  dua  sisi  yang  berkaitan,  yaitu  sisi  sosial
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ekonomi  dan  sisi  ekologis.  Pengembangan  wilayah  merupakan  program

menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber

daya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah.

Menurut  Ambardi  dan  Prihawantoro  (2002:49),  tujuan  utama  dari

penegmbangan  wilayah  dan  menyeimbangkan  bebagai  kegiatan  pembangunan

sektor  dan  wilayah,  sehingga  pemanfaatan  ruang  dan  sumber  daya  yang  ada

didalamnya  dapat  optimal  mendukung  kegiatan  kehidupan  masyarakat  sesuai

dengan tujuan dan sasaran pembangunan wilayah yang diharapkan. Optimal berati

dapat dicapai tingkat kem,akmuran yang sesuai dan selaras dengan aspek sosial

budaya dan dalam alam lingkungan yang berkelanjutan.

5. Ruang dan Perwilayahan
Menurut kamus Webster, space atau ruang dapat diartikan dengan berbagai

cara : 
a. The three dimenstonal continouns expanse extending in all directions and

containing all matter: variously thought of as boundiess or intermediately

finite.
b. Area or room suffiiient for or allotted to something.

Dengan  demikian  secara  umum  ruang  dapat  diartikan  dengan  tempat

berdimensi tiga tanpa konotasi  yang tegas atas batas dan lokasinya yang dapat

menampung atau ditunjukan untuk menampung benda apa saja.

Menurut  Glasson  (dalam  Tarigan,  2009)  ada  dua  cara  pandang  yang

berbeda  tentang  wilayah,  yaitu  subjektif  dan  objektif.  Cara  pandang  subjektif

yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasikan suatu lokasi yang didasarkan

atas  kriteria  tertentu  atau  tujuan  tertentu.  Pandangan  oobejktif  menyatakan

wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam disetiap
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wilyah.  Wilyah  dapat  dibedakan  berdasarkan  musim;/temperatur  yang

dimilikinya,  atau  berdasarkan  konfigurasi  lahan,  jenis  tumbuh-tumbuhan,

kepadatan penduduk, atau gabungan dari ciri-ciri di atas.

Menurut  Hanfiah  (1982),  unsur-unsur  ruang yang terpenting  adalah  (1)

Jarak; (2) Lokasi; (3) Bentuk dan (4) Ukuran atau skala. Artinya, setiap wilayah

harus  memiliki  keempat  unsur  diatas.  Unsur  diatas  bersama-sama

membentuk/menyusun  suatu  unit  ruang  yang  disebut  wilayah  yang  dapat

dibedakan dari wilayah lain. Glasson (dalam Tarigan, 2009) mengatakan wilayah

dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan

kondisinya,  wilayah  dapat  dikelompokkan  atas  keragaman  isinya  misalnya

wilayah  perkebunan,  wilayah  peternakan,  wilayah  industri,  dan  lain-lain.

Berdasarkan fungsinya, wilayah dapat dibedakan misalnya kota dengan wilayah

belaangnya,  lokasi  produksi  dan  wilayah  pemasarannya,o  hirarki  jalur

transportasi, dan lain-lain.

Dasar  dari  perwilayahan  dapat  dibedakaan  sebagai  berikut  (Tarigan,

2009)::

1. Berdasarkan wilayah admnistrrasi pemerintahan.
2. Berdasarkan  kesamaan  kondisi,   yang  paling  umum  adalah  kesamaan

fisik.
3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi.
4. Berdasarkan wilayah pereencanaan/program.

6. Penetapan Wilayah Pembangunan

Dalam rangka pendirian  dan pengembangan sebuah pusat  pertumbuhan

secara baik dan terarah,  diperlukan beberapa langkah dan kegiatan yang saling
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berkaitan satu sama lainnya. Karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara

berurutan mulai dari kegiatan pertama sampai dengan terakhir. 

Sjahrizal  (2008)  menyebutkan  langkah  pertama  yang  perlu  dilakukan

adalah  menetapkan  lokasi  pusat  petumbuhan  dengan  memperhatikan  berbagai

keuntungan lokasiyang dimiliki  oleh  daerah yang bersangkutan.  Dalam hal  ini

pehatian  pertama perlu  diarahkan pada  ketersediaan  jaringan jalan  yang dapat

menjangkau seluruh wilayah cangkupan. Langkah kedua adalah meneliti potensi

ekonomi wilayah terkait berikut komoditi unggulan yang sudah dimiliki dan atau

potensial  untuk  dikembangkan.  Langkah  ketiga  meneliti  keterkaitan  hubungan

input output dari  masing-masing industri  dan kegiatan potensial  dikembangkan

pada pusat pertumbuhan bersangkutan. Langkah keempat menetukan jenis sarana

prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan pusat  pertumbuhan tersebut.

Langkah kelima merupakan langkah terakhir adalah membentuk sebuah organisasi

yang  akan  mengelola  dan  mengkoordinasi  komplek  industri  atau  pusat

pertumbuhan tersebut.  

C. Kerangka Konseptual 

Provinsi  Jawa  Timur  memang  telah  memiliki  perencanaa  yang  cukup

matang  dalam  pembangunan,  namun  masih  memerlukan  perencanaan

pembangunan yang terstruktur, relevan dan tepat sasaran. Penetapan dari wilayah

pembangunan sangatlah penting untuk diterapkan diwilayah tersebut, sebab secara

teoritis  dan  praktis,  hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  panduan  dalam penetapan

kebijakan dari pemabngunan ekonomi.
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Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
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