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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN MASALAH 

 Penelitian Terdahulu 

Soebagiyo dan Arifin Sri Hascaryo (2015) hasil dari penelitian bahwa sektor 

yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi di Jawa Tengah berperan sebagai 

sektor kunci dan sektor yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sektor 

pertanian, industri, perdagangan dan terdapat 8 daerah yang mempunyai keunggulan 

sektor primer yaitu kabupaten Wonogiri, Sragen, Boyolali, Semarang, Kendal, 

Kebumen, dan Purworejo, daerah yang mempunyai keunggulan sektor sekunder ada 9 

daerah yaitu Kota Surakarta, Semarang, Salatiga, Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, 

Karanganyar, Klaten, Semarang dan Kebumen. Sedangkan daerah yang memiliki 

keunggulan sektor tersier ada 10 daerah Kota Surakarta, Semarang, Salatiga, 

Pekalongan, Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Sragen, 

Purwoharjo. 

Nauw dkk (2015) bahwa ada tiga sektor yang merupakan sektor basis yaitu sektor 

Pertambangan dan Pengalian yang merupakan sektor basis Sedangkan ada delapan 

sektor yang termasuk non basis yaitu: Sektor pertanian, sektor industri, sektor listrik, 

gas sektor konstruksi sektor perdagangan sektor pengangkutan sektor jasa perusahan 

dan sektor jasa-jasa. Sektor ekonomi yang harus diproritaskan dalam pembangunan 

ekonomi regional Kabupaten Sorong dan Kota Sorong, Sektor pertanian sektor 
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pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, atau menjadi dominan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Sorong dan Kota Sorong memiliki keunggulan komperatif dan 

hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong tetapi 

juga dapat di ekspor ke luar wilayah. Sendangkan sektor yang lain harus di benahi yang 

lebih mendalam di masa akan mendatang lebih baik pertumbuhan maupun daya saing 

serta keunggulan komperatif sektor lainya semakin meningkat. 

Widadari dkk (2015) dimana sektor-sektor yang menjadi basis atau sektor 

unggulan yang ada di Kota Belitung ialah sektor pertanian, industri, listrik, gas, dan air 

dan sektor pengangkutan. Kontribusi sektor basis atau sektor unggulan terhadap 

perekonomian di Kota Belitung cukup baik, daya saing perekonomian Kota Belitung 

dengan perekonomian Sulawesi Utara lemah. Hal ini terlihat dari nilai Differential Shift 

dari semua sektor ekonomi yang nilainya masih negatif. 

 Landasan Teori 

1. Pertumbuhan ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu 

negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 

tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomian yang berwujud dalam bentuk kenaikan pendapatan 

nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi yang digunakan untuk 

melihat kebehasilan pembangunan ekonomi (Sukirno, 2000 dalam Pantow 2015). 
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2. Teori Pendapatan Regional  

Menurut tarigan (2009:13), Tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan 

kemakmuran. Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan, dimana 

kemakmuran tercipta karena adanya kegiatan yang menghasilkan pendapatan dan ada 

juga pendapatan yang berasal dari harta, akan tetapi harta adalah akumulasi dari 

kegiatan sebelumnya. 

Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada 

wilayah analisis tingkat pendapatan dapat diukur dari total wilayah pendapatan 

masyarakat maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Ada 

beberapa parameter yang dapat digunakan dalam pengukuran pembangunan wilayah, 

salah satu parameter terpenting adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. 

Parameter lain seperti peningkatan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan juga 

sangat terkait dengan peningkatan pendapatan wilayah. Pembangunan wilayah 

haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah 

tersebut. 

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat 

yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang 

terjadi di wilayah tersebut. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat 

dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke 
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kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam 

harga konstan.Biasanya BPS dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia 

angka dalam harga berlaku dan harga kostan. 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. (Tarigan 2007). 

4. Teori Basis Ekonomi  

Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. Teori ini 

membagi kegiatan produksi / jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas 

sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat 

exogenous artinya tidak terkait pada kondisi internal perekonomian wilayah dan 

sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan 

kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah 

itu sendiri. Oleh karena itu pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum 

perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat endogenous (tidak bebas 

tumbuh), pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara 

keseluruhan (Tarigan, 2007). 
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Teori basis ekonomi merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan 

industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan 

bahan baku untuk kemudian di ekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah 

dan penciptaan peluang kerja. Asumsi tersebutmemberikan pengertian bahwa suatu 

daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan 

persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan 

ekspor. Untuk menganalisis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim 

digunakan adalah Location Quotient yang disingkat LQ. Pada perhitungan LQ dapat 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis 

atau unggulan. Dalam teknik LQ berbagai perubahan (faktor) dapat digunakan sebagai 

indikator pertumbuhan wilayah, misalkan kesempatan kerja dan Produk Domestik 

Redional Bruto (Arsyad, 2010) 

5. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat 

Teori pertumbuhan jalur cepat diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955. 

Teori ini menekankan setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi yang memliki 

potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat baik karena potensi alam maupun 

karena sektor itu memiliki compettitve advantage untuk dikembangkan. Artinya 

dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah 

yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relait signifikan dan volume 

sumbangan untuk pereokonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk 
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tersebut harus bisa diekspor (keluar daerah atau luar negeri). Perkembangan sector 

tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara 

keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor 

saling terkait dan saling mendukung. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan 

mensinergikannya dengan sector lain yang terkait akan akan mampu membuat 

perekonomian tumbuh cepat (Tarigan, 2012). 

6. Teori Pusat Pertumbuhan ( The Growth Pole Theory ) 

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 permukiman, atau daerah modal. 

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

belakang (hinterland), daerah pertanian, atau daerah pedesaan (Tarigan, 2012). Suatu 

daerah dikatakan sebagai pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu: (1) 

Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi; 

(2) Ada efek pengganda (multiplier effect); (3) Adanya konsentrasi geografis; dan (4) 

Bersifat mendorong pertumbuhan daerah di belakangnya (Tarigan, 2012). 

7. Sektor Unggulan 

Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau 

perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya 

maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya 
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(Tri Widodo, 2006). Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam 

pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara 

geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar dalam berbagai 

saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. 

Sambodo (dalam Firman, 2007), ciri-ciri sektor yang memiliki keunggulan adalah 

sebagai berikut: 

 Sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi; 

 Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relatife besar; 

 Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik keterkaitan 

depan ataupun kebelakang; 

 Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.  


