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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Menurut Miroah (2015) menunjukkan bahwa yang didasarkan pada 

PDRB dan laju pertumbuhan, yang termasuk kedalam sektor unggulan di 

Kota Semarang (kuadran I) adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. 

Sektor potensi (kuadran II) adalah sektor industri pengolahan, listrik, gas, 

dan air Bersih. Sektor terhambat (kuadran III) adalah sektor bangunan, 

pertambangan dan penggalian. Sektor tertinggal (kuadran IV) adalah sektor 

pertanian.  

Menurut Ghufron (2008) menunjukkan bahwa Terdapat tiga sektor 

unggulan Kab. Lamongan yang menjadi basis ekonomi daerah, yaitu sektor 

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

Sedangkan enam sektor lainnya termasuk ke dalam sektor non basis yaitu 

sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor 

listrik, gas dan air bersih, sektor kontruksi, sektor pengangkutan dan 

komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 

Menurut Firmansyah (2013) menunjukkan Struktur ekonomi Kota 

Malang mulai bergeser dari struktur industri ke struktur ekonomi yang 

bersifatpelayanan seperti perdagangan, hotel restoran, jasa-jasa, serta 

pengangkutan dan komunikasi. Dan sektor unggulan yang diteliti dengan 

Metode AHP menunjukkan sektor Perdagangan Hotel dan restoran, sektor 

industri pengolahan dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi.  
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Perbedaan penelitian sekarang dibandingkan penelitian sebelumnya 

adalah unit analisisnya. Peneliti sekarang tetap kota malang. Alat analisis 

yang digunakan adalah sub-sektor unggulan perekonomian dan kontribusi 

sub-sektor unggulan terhadap perekonomian kota Malang. 

Adapun penulis mengambil data penelitian tersebut adalah sebagai 

bahan perbandingan karena sama – sama menganalisis tentang komoditi sub 

sektor ekonomi unggulan. 

B. Landasan Teori  

1. Teori Basis Ekonomi  

Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. 

Teori ini membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di 

dalam satu wilayah atas sektor basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang 

bersifat exegenousartinya tidak terikat 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 pada kondisi umum perekonomian wilayah 

tersebut. Artinya, sektor ini berifat endogenous (tidak bebas tumbuh), 

pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayahsecara 

keseluruhan. (Tarigan,2007: 55). 

Analisis basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi 

pendapatan basis, Richardson (1998: 14). Bertambah banyaknya kegiatan 

basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan kedalam 

wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya menambah permintaan 
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terhadap barang dan jasa didalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya 

akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya 

berkurangnya aktivitas basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan 

yang mengalir ke dalam suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan 

turunnya permintaan produk dari aktivitas non basis. 

Teori basis ekonomi dalam Arsyad (2010: 367) merupakan laju 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan 

ekspor dari wilayah tersebut. Dimana pertumbuhan industri–industri yang 

menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku 

untuk kemudia di ekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan 

penciptaan peluang kerja. Asumsi tersebut memberikan 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 adalah (Location Quoetient).yang biasa disingkat LQ. Pada LQ dapat 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-

sektor basis atau unggulan. Dalam teknik LQ berbagai faktor dapat 

digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan 

kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan 

kegiatan-kegiatan bukan basisi. Menurut Glasson (1990:63-64) kegiatan-

kegiatan Basic (Basic activities) adalah kegiatan mengekspor barang-barang 
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dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau memasarkan 

barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau 

memasarkan barang dan jasa mereka kepada orang tua yang datang dari luar 

perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan 

kegiatan bukan basis (Non basic activities)adalah kegiatan menyediakan 

barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas 

perekonomian masyarakat yang bersangkutan. 

Secara implisit pembagian perekonomian regional yang dibagi 

menjadi dua sektor tersebut terdapat hubungan sebab-akibat dimana 

keduanya kemudian menjadi pijakan dalam membentuk teori basis ekonomi. 

Bertambahnya kegiatan basis di suatu daerah akan menambah arus 

pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan sehingga menambah 

permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, akibatnya akan 

menambah volume kegiatan bukan basis.  

Sebaliknya semakin berkurangnya kegiatan basis akan menurunkan 

permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis yang berarti 

berkurangnya pendapatan yang masuk ke daerah yang bersangkutan. 

Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak 

utama. 

2. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan tingkat 

kegiatan perekonomian suatu daerah baik yang dilakukan oleh 

masyarakat,swasta maupun pemerintah dalam suatu periode tertentu 

(biasanya tahun). Seluruh hasil produksi atau output yang diciptakan oleh 
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suatu daerah tercatat dalam Produk Domestik Regional Bruto(PDRB), 

sehingga secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator evaluasi 

hasil kegiatan pembangunan daerah. Dari hasul Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) dapat dilihat perkembangan sektor yang menjadi komponen 

struktur ekonomi. 

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum 

adalah: ”Jumlah seluruh nilai tambah (produk) yang ditimbulkan oleh 

berbagai kegiatan usaha disuatu daerah (region) tanpa memperhatikan 

pemilikan atas faktor produksi”. Oleh karena itu PDRB secara agregatif 

menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu dalam menghasilkan 

pendapatan atau balas jasa kepada faktor- faktor yang ikut berpartisipasi 

dalam proses produksi. Selain definisi diatas, maka ada beberapa konsep 

untuk memahami mekanisme perhitungan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dengan pendekatan (Robinson Tarigan, 2008)sebagai berikut : 

a) Pendekatan Produksi (Product Approach) 

Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan nilai tambah 

dimana nilai tambah bruto dengan cara mengurangkan nilai out put 

yang dihasulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan biaya antara 

lain dari masing – masing nilai produksi bruto dari setiap sektor 

ekonomi, nilai tambah ini merupaan nilai yang ditambahkan pada 

barang dan jasa yang diperoleh oleh unit produksi sebagaiinput antara, 

nilai yang ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas 

keikutsertaannya dalam proses produksi. 
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b) Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan – kegiatan 

ekonomi dihitung dengan cara menjymlahkan semua balas jasa faktor 

produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak 

langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya 

tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa 

tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan. 

c) Pendekatan pengeluaran (Spending Approach) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah 

pengeluaran yang dilakukan untuk rumah tangga atau perorangan 

dalam lembaga sosial swsta yang tidak mencari keuntungan, konsumsi 

pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan 

stok dalam jangka waktu tertentu. 

d) Pendekatan Alokasi (Distribution Approach) 

Disebut juga metode alokasi, yaitu: untuk mengetahui hasil bagi 

dari pendapatan regional dengan indikator tertentu.  

Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku 

(Gross Domestic Product at Market Price) yaitu: jumlah nilai produk atau 

pendapatanatau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada 

tahun yang bersangkutan. Kegunaan dari penyajian data atas harga berlaku 

antara lain untuk:  
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a. Melihat secara langsung nilai tambah sektoral Poduk Domestik 

 Regional Bruto (PDRB), peranan menurut sektor dan besarnyam 

 pendapatan perkapita pada tahun yang bersangkutan. 

b. Dapat digunakan sebagai indikator pembanding dengan daerah lain  

 secara sektoral maupun perkapita. 

c. Dapat digunakan sebagai indikator pembanding tingkat   

 kemakmuran dengan daerah lain atau negara lain.  

Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan 

(Gross Domestic Product at Constant Market) yaitu: jumlah atau nilai 

produk atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap 

tahun tertentu. Kegunaan dari penyajian atas dasar harga konstan ini antara 

lain: 

a. Melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun   

  sektoral. 

b. Melihat perubahan pola perekonomian atau pergeseran sektor dari  

  tahun ke tahun. 

c. Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja dari masing-masing  

  lapangan usaha, jika data produk regional menurut sektor atas  

  dasar harga konstan dikaitkan dengan tenaga kerja. 

d. Melihat perubahan tingkat kemakmuran ekonomi secara rill dari  

  tahun ke tahun sesuai penyajian produk rill perkapita.  

Pengertian Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat dari 

tiga sisi yaitu: meliputi produksi, pendapatan dan pengeluaran, dari hasl 
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publikasi sebagian besar dari pendekatan produksi. Sedangkan penyajian 

pendapatan regional dibedakan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. 

Pada harga berlaku semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga 

berlaku pada tahun perhitungan. Sedang atas harga dasar harga konstan 

bahwa semua agregat pendapatan dinilai pada tahun dasar.  

Dengan demikian Pengertian Poduk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dapat digunakan sebagai ukuran kemampuan suatu daerah dalam 

menggunakan sektor,sub sektor dan komoditi produksi yang telah dimilki 

daerah tersebut. Pengertian Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 

dicapai suatu daerah dalam pencapaian tingkat kemakmuran. Semakin tinggi 

pencapaian Poduk Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin tinggi pula 

kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang telah dimiliki. 

3. Teori Produksi 

Materi pokok dari teori produksi berkisar pada fungsi produksi. Yang 

dimaksud dengan fungsi produksi adalah hubungan teknis yang 

menghubungkan antara faktor produksi atau yang biasa disebut masukan 

atau inputs dari hasil produksinya.Disebut aktivitas produksi karena adanya 

bersifat mutlak supaya produksi dapat dijalankan untuk menghasilkan 

produk.  

Aktivitas produksi harus dilakukan oleh produsen setelah ia 

melakukan analisis perilaku konsumen. Orientasi yang harus dilakukan oleh 

produsen adalah pasar (Industri), artinya aktivitas tidak pada hanya 

mengolah input menjadi produk (barang atau jasa) tetapi dituntut bagaimana 

produksi agar diterima oleh pasar. 
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Agar produk diterima oleh pasar, maka produksi yang dihasilkan 

harus mempunyai nilai tambah (Value added). Tujuannya, agar aktivitas 

ekonomi tersebut mencapai titik optimal (efisiensi dan efektif) dan tidak 

terjadi pemborosan (waste) atau losses. Adanya keharusan (necessary 

condition) semacam ini, maka bagi produsen harus mengetahui secara baik 

(firm) yang ia kendalikan (Masyhuri, 2007:123). 

Sistem produksi merupakan keterkaitan komponen satu (input) dengan 

komponen lain (output) dan juga menyangkut ‘prosesnya’ terjadi interaksi 

satu dengan lainnya untuk mencapai satu tujuan. Salah satu lingkungan 

ekonomi adalah sistem produksi. Komponen dalam sistem produksi adalah 

input, proses dan output. Komponen input meliputi: tanah, tenaga kerja, 

modal (capital), manajement, energi, informasi dan sebagainya yang ikut 

berperan menjadi komponen atau bahan baku dari suatu produk. 

Komponen output adalah barang atau jasa. Komponen proses dalam 

mentransformasi nilai tambah dari input ke outputadalah pengendalian 

input, pengendalian proses itu sendiri dan pengendalian teknologi sebagai 

umpan balik dari output ke input.  

Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan diantara faktor-faktor 

produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-fakor produksi 

dikenal pula dengan istilah input dan jumlah produksi selalu juga disebut 

sebagai output. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus yaitu 

sebagai berikut : 

Q = f ( K, L, R,T ) 
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Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja 

dan ini meliputi berbagai jenis tenag akerja dan keahlian, R adalah kekayaan 

alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah 

jumlah produksi yang dihailkan oleh berbagai jenis faktor – faktor produksi 

tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang 

sedang dianalisis sifat produksinya ( Sadono sukirno, 2010 ) 

Disebut faktor produksi karena adanya bersifat mutlak supaya 

produksi dapat dijalankan untuk menghasilkan produk (output). Fungsi 

produksi artinya menggambarkan teknologi yang dipakai oleh suatu 

perusahaan, suatu industri atau suatu perekonomian secara keseluruhan. 

Dalam keadaan teknologi tertentu hubungan antara input dan outputnya 

tercermin dalam rumusan fungsi produksi. Apabila teknologi berubah, 

berubah pula fungsi produksi karena fungsi produksi menggambarkan 

semua metode produksi yang efisien secara teknis dalam artian 

menggunakan kuantitas bahan mentah yang minimal, tenaga kerja yang 

minimal dan barang modal yang minimal. Metode produksi yang boros 

tidak diperhitungkan dalam fungsi produksi (Sudarsono, 1995) 

Tenaga Kerja sebagai faktor produksi merupakan faktor produksi yang 

penting untuk diperhatikan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup 

bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kwalitas tenaga 

kerja yang perlu diperhatikan. Perkembangan dan inovasi bisnis disisi lain 

membutuhkan adanya kesiapan terhadap ketersediaan faktor produksi yang 

berguna untuk menunjang kesuksesan kegiatan usaha. Semakin tinggi 
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inovasinya semakin tinggi pula kebutuhan terhadap faktor produksi, karena 

keberhasilan sebuah bisnis tergantung pada kualitas dan kuantitas faktor 

produksi. 

Fungsi produksi menggambarkan teknologi yang dipakai oleh suatu 

perusahaan, suatu industri atau suatu perekonomian secara keseluruhan. 

Dalam keadaan teknologi tertentu hubungan antara input dan outputnya 

tercermin dalam rumusan fungsi produksinya. Apabila teknologi berubah, 

maka akan berubah fungsi produksinya. Suatu fungsi produksi 

menggambarkan semua metode produksi yang efisien secara teknis dalam 

arti menggunakan kuantitas bahan mentah yang minimal, tenaga kerja 

minimal dan barang-barang modal yang minimal. 

Jadi perekonomian dapat di tunjang dari pendapatan Negara yang 

bertambah, dan pertambahan tersebut melalui peroses pertambahan produksi 

dan transportasi dalam negeri untuk meningkatkan produksi tersebut perlu 

adanya bantuan dari teknologi. Oleh karena itu, teknologi harus diterapkan 

dan dipelihara, yang berarti permintaan untuk masukanlebih lanjut dari 

kisaran yang cocok sumber daya manusia dan keterampilan. 

4. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna 

menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara atau 

wilayah. Pertumbuhan (growth) tidak identik dengan pembangunan 

(development). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak 

syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi 

hanya mencatat penigkatan produksi barang dan jasa secara nasional, 
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sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas. Salah satu sasaran 

pembangunaan ekonomi daerah adalah menigkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi daerah (Kamarudin, 2010) 

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka 

panjang. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi berbeda dengan 

pembangunan ekonomi, kedua istilah ini mempunyai arti yang sedikit 

berbeda. Kedua-duanya memang menerangkan mengenai perkembangan 

ekonomi yang berlaku. Tetapi biasanya, istilah ini digunakan dalam konteks 

yang berbeda.  

Pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang 

menggambarkan tingkat perkembangan sesuatu negara, yang diukur melalui 

persentasi pertambahan pendapatan nasional riil. Istilah pembangunan 

ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-

negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah 

pembangunan ekonomi, ahli ekonomi bukan saja tertarik kepada masalah 

perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi 

kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang 

tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah 

perataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2006). 

5. Teori Pertumbuhan Neo Klasik 

Teori  pertumbuhan Neo-klasik dikembangkan oleh robert M. Solow ( 

1970 ) dari amerika Serikat dan TW. Swan ( 1956) dari Australia. Menurut 

teori ini Model Solow-Swanmenggunakan unsur pertumbuhan penduduk, 

akumulasi kapital,kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling 
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berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah 

dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, 

Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan 

adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, 

syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-

Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga 

kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output 

dan rasio modal-tenaga kerja. 

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar 

dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu 

banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah 

hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan 

berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran 

tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi initerlihat dari 

peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehinggaproduktivitas capital 

meningkat. Dalam model tersebut, masalahteknologi dianggap sebagai 

fungsi dari waktu. Karena teknologi memiliki pengaruh yang positif 

terhadap proses penentuan sektor dan sub sektor Unggulan untuk 

mencipatakan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang baik.  

6. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan 

Daerah 

Pengembangan wilayah diartikan sebagai semua upaya yang 

dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan 

pemerataan pembangunan dalam semua sektor dan pada seluruh bagian 



22 
 

wilayah.Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara serentak pada semua 

tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi hanya pada titik-titik tertentu 

dan pada sektor-sektor tertentu pula. Disebutkan juga bahwa investasi 

diprioritaskan pada sektor-sektor utama yang berpotensi dan dapat 

meningkatkan pendapatan wilayah dalam jangka waktu relatif singkat  

(Glasson: 1990). Dari definisi tersebut diatas dimaksudkan bahwa wilayah 

yang memiliki potensi berkembang lebih besar akan berkembang lebih 

pesat, kemudian pengembangan wilayah tersebut akan merangsang wilayah 

sekitarnya. Bagi sektor yang memiliki potensi berkembang lebih besar 

cenderung dikembangkan lebih awal yang kemudian diikuti oleh 

perkembangan sektor lain yang kurang potensial. Tidak hanya sektor yang 

memiliki peran sub sektor pun juga memiliki peranan yang sama.  

Menurut Arsyad (2004) permasalahan pokok dalam pembangunan 

daerah adalah terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan 

yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous 

development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi 

ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari 

daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan 

kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi. Sebelum diberlakukannya 

otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan 

karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian 

besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, 
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termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor pertambangan, 

perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan.  

Akibatnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat 

menikmati hasilnya secara layak. Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa 

pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih 

maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin 

sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa 

dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal 

awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus, dan 

untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting 

adalah teknologi dan sumber daya manusia (Tambunan : 2009).  

Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu 

daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Secara hipotesis dapat 

dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang 

memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di 

suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut. 

Manfaat mengetahui Sub sektor unggulan, yaitu mampu memberikan 

indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional.Sub Sektor 

unggulan dipastikan memiliki potensi besar untuk tumbuh lebih cepat 

dibandingkan sub sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor 

pendukung terhadap sub sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, 

pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi 
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(technological progress).Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan 

dengan memberdayakan potensi sub sektor unggulan yang dimiliki oleh 

daerah yang bersangkutan .  

7. Teori Pembangunan Dan Pengembangan Daerah 

Pembangunan eknomi daerah adalah suatu proses yang mencakup 

pembentukan instuisi – instuisi baru, pembangunan industri alternatif, 

perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan prosuk 

barang dan jasa yang baik, identifikasi pasar pasar baru, alih ilmu 

pengetahuan dan pengembangan pasar baru ( Arsyad, 1999 ). Dijelaskan 

lebih lanjut oleh Kuncoro ( 2000 ) bahwa pembangunan regional sebaiknya 

lebih meperhatikan keunggulan – keunggulan dan karateristik khusus suatu 

daerah. Pembangunan juga harus dapat meningkatkan pendapatan perkapita 

dari penduduk tersebut dan akan meningkatkan daya tarik daerah untuk 

menarik investor-investor baru untuk menanamkan modalnya di daerah 

yang pada akhirnya akan mendorong kegiatan ekonomi yang lebih tinggi.  

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. 

Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh 

sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan bidang teknologi 

merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari 

keputusan dalam pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya 

modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Mankiw, 2003). 

Pertumbuhan suatu perekonomian yang baik yaitu suatu 

perekonomian yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh 

penduduk di daerah yang bersangkutan.  
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8. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas untuk mengetahui sub sektor 

unggulan di kota malang peneliti melihat dari dua metode. Untuk metode yang 

pertama menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) diaman untuk 

mengetahui sub sektor unggulan dilihat dari dua kriteria. Kriteria yang pertama 

dari sisi Penyerapan Tenaga Kerja dan yang kedua dari sisi penggunaan teknologi 

teknologi.  

Metode kedua yaitu menggunakan DLQ dan SLQ dimana data yang 

digunakan yaitu data Pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Data pertumbuhan 

ekonomi kab/kota wilayah yang diteliti. Dimana untuk metode yang kedua ini 

bermaksud mengetahui apakah terdapat kesamaan dari hasil metode yang pertama 

dengan metode yang kedua.  

Sub Sektor Unggulan 

Perekonomian Kota Malang 

 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

✓ Penyerapan Tenaga Kerja 
✓ Teknologi  

Static Location Quotient ( SLQ ) dan 

Dynamic Location Quotient (DLQ ) 

 


