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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu

Keseluruhan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam mengkaji 

penelitian ini. 

Rizal dkk, (2015). Hasil penelitian untuk menentukan suatu sektor 

unggulan adalah sektor yang maju dan tumbuh pesat, basis, dan kompetitif maka 

sektor/subsektor /subsub ekonomi yang masuk dalam katagori sektor ekonomi 

yaitu, Sektor industri pengolahan, dan (2) Sektor keuangan, real estate, dan jasa 

perusahaan.Subs ektor ekonomi yaitu Industri bukan migas. Sub-subsektor 

ekonomi yaitu (1) Barang kayu dan hasil hutan lainnya, (2) Semen dan barang 

galian bukan logam, (3) Logam dasar besi dan baja, (4) Angkutan laut, dan (5) 

Jasa pemerintah lainnya. 

Emma, (2014). Sektor-sektor penunjang PDRB Kabupaten Kebumen dan 

PDRB jawa Tengah. Sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor 

primer dan sektor jasa-jasa (sektor tersier) menempati klasifikasi sektor yang maju 

dan tumbuh dengan pesat. 

Fatmasari (2007), Penelitian ini menggunakan variabel PDRB, 

pertumbuhan sektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor ekonomi, 

komponen share, komponen net shift, komponen deferential shift, komponen 

proportional shift. Sektor basis di Kota Tangerang adalah sektor industri 
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pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor angkutan dan 

komunikasi. 

B. Landasan Teori 

1.  Konsep Sektor Unggulan 

Sejalan dengan bergulirnya otonomi daerah, setiap kewenangan menjadi 

tanggung jawab suatu daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki baik sumberdaya alam maupun 

sumberdaya manusia. Dengan demikian kecenderungan untuk mengalokasi 

sumberdaya alam berupa sektor unggulan, dapat menjadi motor penggerak 

pembangunan suatu daerah.  

Konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing 

(keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila 

perekonomian tidak mengalami keuntungan pribadi. Komoditas yang memiliki 

keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi.  

Keunggulan komparatif bersifat dinamis. Suatu negara yang memiliki 

keunggulan komparatif di sektor tertentu secara potensial harus mampu 

mempertahankan dan bersaing dengan negara lain. Keunggulan komparatif 

berubah karena faktor yang mempengaruhinya. Keunggulan komperatif bagi suatu 

sektor bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa sektor itu lebih unggul secara 

relatif dengan sektor lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah 

dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil.  

Keunggulan komperatif adalah suatu sektor bagi suatu negara atau daerah 

adalah bahwa sektor tersebut lebih unggul secara relatif dibanding sektor lain di 
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daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan 

dan bukan bentuk nilai tambah riil. Apabila keunggulan tersebut dalam bentuk 

nilai tambah riil maka dinamakan keunggulan absolut. Sektor yang memiliki 

keunggulan walaupun hanya dalam bentuk perbandingan, lebih menguntungkan 

untuk dikembangkan dibanding dengan sektor lain yang sama-sama di produksi 

oleh dua negara atau daerah. Kegiatan ekonomi yang secara perbandingan lebih 

menguntungkan bagi pengembangan daerah (Tarigan, 2009:79). Sektor unggulan 

juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect 

yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi 

baik pasar lokal maupun pasar ekspor (Mawardi, 1997). 

Menurut Ambardi dkk (2002) mengemukakan bahwa ada beberapa ciri 

komoditas unggulan antara lain: komoditas unggulan harus mampu menjadi 

penggerak utama (prime mover) pembangunan yang artinya mempunyai 

kontribusi yang menjanjikan pada peningkatan produksi dan pendapatan, 

memiliki keterkaitan kedepan yang kuat, baik secara komoditas unggulan maupun 

komoditas lainnya, mampu bersaing dengan produksi sejenis dari wilayah lain 

dipasar nasional baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, 

maupun aspek-aspek lainnya, memiliki keterkaitan dengan daerah lain baik dalam 

hal pasar (konsumen) maupun pemasok bahan baku. Mampu menyerap tenaga 

kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya, pengembangan 

komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai dukungan, misalnya sosial, 

budaya, informasi dan peluang pasat, kelembagaan, pengembangan komoditas 

unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan. 



11 
 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan unsur penting dan utama 

dalam menciptakan daerah yang mandiri yang dicita-citakan melalui kebijakan 

desentralisasi. Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses 

dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola suberdaya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta 

untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

kegiatan ekonoi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah 

beserta partisifasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus 

mampu menaksir potensi sumber-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang 

dan membangun perekonomian daerahnya.  

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya 

manusia, sumberdaya alam, sumberdaya financial dan bahkan sumberdaya 

kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-

inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk 

menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan 

ekonomi. 

2. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Secara umum, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber 

daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam 
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daerah tersebut, amat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh 

daerah itu. Bagaimana daerah mengatasi masalah fundamental yang dihadapi 

ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih. Dalam konteks inilah 

pentingnya merumuskan visi dan misi dan kemudian memilih strategi yang tepat 

(Kuncoro, 2004). 

Sadono Sukirno (1985) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai 

suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu 

masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung 

pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang 

terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi 

mencapaisesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita 

yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.   

Adisasmita (2005) pembangunan adalah perubahan spontan dan terputus-

putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi 

keseimbangan yang ada sebelumnya. Dalam konteks pembangunan, menyatakan 

bahwa kebijaksanaan pemerintah ditujukan untuk mengubah cara berpikir, selalu 

memikirkan perlunya investasi pembangunan. Dengan adanya pembangunan akan 

terjadilah peningkatan nilai-nilai budaya bangsa, yaitu terciptanya taraf hidup 

yang lebih baik, saling harga menghargai sesamanya, serta terhindar dari tindakan 

sewenang-wenang. Adapun Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan sebagai 

serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan 

ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin 
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banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi 

semakin meningkat. 

Peran sumber daya ekonomi dalam pembangunan sangat penting dalam 

pembangunan sangat penting dalam mnedorong ketercapaian tujuan pembangunan 

ekonomi. Melalui sumberdaya ekonomi yang tersebut, pelaku ekonomi dapat 

berperan dalam meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya ekonomi yang 

ada sehingga dapat memberikan tambahan output yang lebih banyak lagi dalam 

perekonomian. Peningkatan output dalam kaitannya dengan pembangunan 

ekonomi merupakan hal penting yang harus diperhatikan. 

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan-penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang 

didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan 

potensi sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya buatan yang 

dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Sehingga kita peru melakukan 

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses 

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang 

kegiatan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang 

mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-

industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan 

produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan 

perusahaan-perusahan baru. 
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Pembangunan ekonomi daerah peran pemerintah dapat mencakup peran 

wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Sebagai wirausaha, pemerintah 

daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis dengan 

memanfaatkan potensi tanah, bangunan, untuk tujuan konservasi atau alasan 

lingkungan lainnya, dapat juga untuk tujuan perencanaan pembangunan. Sebagai 

koordinator, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengusulkan 

strategi pembangunan didaerahnya, bekerjasama dengan badan usaha dan 

kelompok masyarakat lainnya. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat 

mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku didaerahnya. 

Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur 

perencanaan dan penetapan peraturan. Sebagai stimulator, pemerintah daerah 

dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-

tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang ada tetap 

berada didaerah tersebut, demikian juga berbagai macam fasilitas untuk menarik 

pengusaha masuk ke daerah. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah 

mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja 

untuk masyarakat daerah. 

Pembangunan ekonomi daerah, pengembangan tidak dapat dilakukan 

serentak pada semua sektor perekonomian akan tetapi diprioritaskan pada 

pengembangan sektor-sektor perekonomian yang potensi berkembangnya cukup 

besar. Karena sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan berkembang pesat serta 

akan merangsang sektor-sektor lain yang terkait untuk berkembang mengimbangi 

perkembangan sektor potensial tersebut. Pertumbuhan yang cepat dari sektor 
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potensial tersebut akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya yang 

pada akhirnya secara tidak langsung sektor perekonomian lainnya akan 

mengalami perkembangan. 

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari 

pendapatan perkapita masyarakat yang mengalami peningkatan secara terus–

menerus (dalam jangka panjang) dan disertai terjadinya perubahan fundamental 

dalam struktur ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lebih bersifat 

kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-

perubahan dalam struktur produksi dan adanya alokasi input pada berbagai sektor 

perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan atau pendidikan , dan teknik.  

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. 

Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, 

pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.  Yang 

dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas 

produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 

pendapatan nasional.  Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi  

apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut. 

3. Pengertian Sektor Unggulan   

Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu  

perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun   

internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika 

sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. 

Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor 
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unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang 

sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. 

Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat 

memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga 

dapat menghasilkan ekspor (Suyanto, 2000).   

Sektor Potensial atau sektor unggulan dalam ilmu ekonomi regional 

disebut pula dengan sektor basis. Pengertian sektor basis (unggulan) pada 

dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik perbandingan 

dalam skala internasional, nasional maupun regional. Dalam kaitannya dengan 

lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul apabila sektor tersebut 

mampu bersaing dengan sektor yang sama dari Negara lain. Sedangkan dalam 

lingkup nasional, menurut Wijaya (dalam Azhar, dkk, 2001:2) suatu sektor 

dikatakan unggul jika sektor tersebut di wilayah tertentu mampu bersaing dengan  

sektor sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar domestik atau nasional. 

Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan), maka sektor tersebut 

harus mampu mengekspor produknya ke daerah atau wilayah lain, sebaliknya 

apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan), maka sektor 

tersebut harus mengimpor produk tersebut dari daerah lain. Sehingga dapat 

dipahami bahwa suatu sektor basis (unggulan) adalah sektor yang memiliki 

keunggulan komparatif. 

 Daya saing didefenisikan sebagai kemampuan suatu sektor, industri, atau 

perusahaan untuk bersaing dengan sukses untuk menapai pertumbuhan yang 

berkelanjutan dalam lingkungan global selama biaya imbangnya lebih rendah dari 
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penerimaan sumber daya yang digunakan. Dapat terjadi bahwa di tingkat 

produsen suatu komoditas memiliki keunggulan komparatif, memiliki opportunity 

cost yang lebih rendah, namun di tingkat konsumen ia tidak memiliki daya saing 

(keunggulan kompetitif) karena adanya distorsi pasar dan atau biaya transaksi 

yang tinggi, atau hal sebaliknya juga dapat terjadi karena adanya campur tangan 

kebijakan pemerintah, suatu komoditas memiliki daya saing di tingkat konsumen 

padahal ia tidak memiliki keunggulan komparatif di tingkat produsen. 

Menurut Syafaat dan Supena (2000), konsep dan pengertian komoditas 

unggulan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi penawaran (supply) dan sisi 

permintaan (demand). Dilihat dari sisi penawaran, komoditas unggulan 

merupakan komoditas yang paling superior dalam pertumbuhannya pada kondisi 

bio-fisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah tertentu. 

Kondisi sosial ekonomi ini mencakup penguasaan teknologi, kemampuan 

sumberdaya manusia. Pengertian tersebut lebih dekat dengan keuntungan lokasi, 

sedangkan dilihat dari sisi permintaan, komoditas unggulan merupakan komoditas 

yang mempunyai permintaan yang kuat baik untuk pasar domestik maupun pasar 

internasional dan keunggulan kompetitif.  

Untuk mengukur daya saing komoditi unggulan sektor ekonomi maka 

digunakan alat Analisis Shift-Share. Analisis shift share pada hakekatnya 

merupakan teknik yang sederhana untuk menganalisis perubahan struktur 

perekonomian suatu wilayah dan pergeseran struktur suatu wilayah. 

Metode analisis shift-share menghendaki pengisolasian pengaruh dari 

struktur ekonomi suatu daerah terhadap pertumbuhan selama periode tertentu. 
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Proses pertumbuhan suatu daerah diuraikan dengan memperlihatkan variabel-

variabel penting seperti kesempatan kerja, pendapatan atau nilai tambah suatu 

daerah yang merupakan sejumlah komponen. Model ini mengasumsikan bahwa 

perubahan atau pergeseran pendapatan sektor i di wilayah j antara tahun dasar 

dengan tahun akhir. 

Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh 

lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya 

faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, 

pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological 

progress). Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan 

data PDRB dari daerah bersangkutan. 

4. Kriteria Penentuan Sektor Unggulan   

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar  

perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana  

daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang 

sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. 

Adapun kriteria sektor unggulan menurut Usya (2006) yaitu: pertama sektor 

unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan 

memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan 

memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, 

dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. 
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5. Perubahan Struktur Ekonomi Daerah 

Proses pembangunan ekonomi akan membawa suatu perubahan mendasar  

dalam struktur ekonomi baik dari sisi permintaan agregat (Agregat Demand) 

maupun dari sisi penawaran agregat (Agregat Supply). Dari sisi permintaan 

agregat (Agregat Demand), perubahan  pada struktur ekonomi disebabkan karena 

adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang membuat perubahan pada selera 

(taste) yang akan terefleksi pada perubahan pola konsumsinya. Sedangkan dari 

sisi  penawaran agregat (Agregat Supply), faktor-faktor pendorong utamanya 

adalah terjadinya perubahan teknologi (technological progress), peningkatan  

Sumber Daya Manusia (SDM), serta penemuan material-material baru 

untuk produksi. Dengan demikian produksi merupakan sumber penting 

pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dapat 

menyebabkan  terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian wilayah. 

Transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari 

sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing sektor akan 

mengalami proses transformasi yang berbeda-beda.   

Proses perubahan struktur ekonomi terkadang diartikan sebagai proses 

industrialisasi. Tahapan ini diwujudkan secara historis melalui kenaikan 

kontribusi sektor industri manufaktur dalam permintaan konsumen, total Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB), ekspor dan kesempatan kerja.    

Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan dalam 

suatu kurun waktu tertentu dapat mengubah struktur ekonomi. Keadaan ekonomi 

di negara manapun umumnya mengalami pertumbuhan baik secara alamiah 
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maupun pengaruh dari kebijakan ekonomi. Perubahan struktur (transformasi 

struktural) perekonomian suatu daerah adalah perubahan dari sistem ekonomi 

tradisional ke sistem ekonomi modern. Ini berarti juga terjadi perubahan struktur 

ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri kemudian dari sektor industri 

berubah ke sektor jasa-jasa (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). 

6. Teori Basis Ekonomi 

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Richardson (1973) yang 

menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar 

daerah (Arsyad, 1999:116). Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan 

sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan 

menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi ini 

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 (Suyatno, 2000:146). 

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah ditentukan oleh besarnya penigkatan ekspor dari wilayah tersebut 

(Tarigan,2009:28). Teori basis ini digolongkan kedalam dua sektor yaitu sektor 

basis dan sektor non basis. Sektor basis yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang 

melayani baik pasar di daerah tersebut maupun luar daerah. Secara tidak langsung 

daerah mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain. 
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Sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk 

masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian tersebut. Berdasarkan teori ini, 

sektor basis perlu dikembangkan dalam rangka memaacu pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah. Inti dari teori ini adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah 

ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. 

Sedangkan aktivitas-aktivitas non basis adalah aktivitas-aktivitas yang 

menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat 

tinggal didalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. 

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (primer mover) dalam 

pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain 

akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, demikian sebaliknya. Setiap 

perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda 

(multiplier effect) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005). 

Teori basis ekonomi berupaya untuk menemukan dan mengenali aktivitas 

basis dari suatu wilayah, kemudian meramalkan aktivitas itu dan menganalisis 

dampak tambahan dari aktivitas ekspor tersebut. Konsep kunci dari teori basis 

ekonomi adalah bahwa kegiatan ekspor merupakan mesin pertumbuhan. Tumbuh 

tidaknya suatu wilayah ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu terhadap 

permintaan akan barang dan jasa dari luar. 

7. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produksi yang 

dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di 

daerah atau regional tertentu. Angka Produk Domestik Regional Bruto sangat 
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dibutuhkan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa 

perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil 

pembangunan yang telah dilaksanakan. 

Penyajian PDRB terdapat dua cara, yaitu PDRB Atas Dasar Harga 

Konstan (ADHK), artinya semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga 

tetap, sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun sematamata 

karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. Atau 

dengan kata lain PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau 

pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap (harga pada tahun 

dasar) yang digunakan selama satu tahun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan (pengeluaran) 

yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. 

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk 

menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara 

agregat (keseluruhan) maupun sektor. Selain itu juga bermanfaat untuk melihat 

perubahan struktur perekonomian suatu daerah berdasarkan distribusi masing-

masing sektor ekonomi terhadap nilai total PDRB. Selain itu, pendapatan per 

kapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan 

jumlah penduduk pada tahun bersangkutan dapat digunakan untuk 

membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya. 
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8. Konsep Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi 

 Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus 

menuju perbaikan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan berstandar pada 

seperangkat nilai-nilai yang dianutnya yang mengarahkan mereka untuk mencapai  

keadaan dan tingkat kehidupan yang didambakan. Pembangunan hendaknya 

diarahkan pada pengembangan potensi sumber daya, inisiatif, daya kreasi dan 

kepribadian dari setiap warga masyarakat. 

 Sadono Sukirno (1985) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai 

suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu 

masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung 

pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang 

terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi 

mencapaisesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita 

yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.   

Adisasmita Rahardjo (2005) pembangunan adalah perubahan spontan dan 

terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti 

situasi keseimbangan yang ada sebelumnya. Dalam konteks pembangunan, 

menyatakan bahwa kebijaksanaan pemerintah ditujukan untuk mengubah cara 

berpikir, selalu memikirkan perlunya investasi pembangunan. Dengan adanya 

pembangunan akan terjadilah peningkatan nilai-nilai budaya bangsa, yaitu 

terciptanya taraf hidup yang lebih baik, saling harga menghargai sesamanya, serta 

terhindar dari tindakan sewenang-wenang.   
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Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak 

kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanankan khususnya dalam bidang ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari 

berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting 

untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.  

Pertumbuhan ekonomi harus berjalan secara beriringan dan terencana, hal ini  

mengupayakan terciptanya  pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil 

pembangunan dengan lebih merata. Pertumbuhan merupakan ukuran utama 

keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi akan dapat pula 

dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya 

maupun karena campur tangan pemerintah. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan 

ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konsumen secara berkala. 

Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, 

sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan pertumbuhan. 

9. Pengembangan Sektor Unggulan Sebagai Strategi Pembangunan Daerah 

Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan 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 
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Arsyad (1999). 

 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, 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. 

Sektor ekonomi potensial yang ada di suatu daerah merupakan sektor yang 

memiliki kemampuan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kemampuan sektor yang sama di daerah lain, dengan demikian produk dan jasa 

dari sektor ekonomi potensial tersebut di samping dapat mencukupi kebutuhan 

sendiri, selebihnya dapat dijual ke luar daerah sehingga daerah memperoleh 

pendapatan masuk. Pendapatan masuk tersebut akan mendorong pemanfaatan 

sumber daya lokal dan menggerakkan sektor ekonomi potensial yang sekaligus 

meningkatkan pemanfaatan sumber daya sektor ekonomi yang tidak potensial, 

sehingga perekonomian secara keseluruhan akan berkembang yang pada akhirnya 

masing-masing sektor ekonomi merupakan pasar bagi sektor lain. Kondisi 

tersebut dapat menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi 

masyarakat. 

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah ini harus dibuat 

berdasarkan peluang serta potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan 
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menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah dan kebijakan-

kebijakan pemerintah setempat yang ramah terhadap dunia usaha. 

Pembangunan sektor ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan 

selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh 

pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Penentuan sektor unggulan 

menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai 

era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan 

kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi 

mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran 

masyarakat. 

10. Teori Daya Saing 

 Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan 

dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam 

peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasikan 

dengan masalah produktifitas, yakni dengan melihat tingkat output yang 

dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktifitas ini 

disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, 

peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 

1990 dalam Abdullah, 2002).  

Pendekatan yang sering digunakan untuk megukur daya saing dilihat dari 

beberapa indikator yaitu keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif, ada 

juga keunggulan absolut. Menurut Tarigan (2005:75). Keunggulan komperatif 

adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan 
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bagi pengmbangan daerah. Lebih lanjut menurut tarigan (2005:75) istilah 

comparative adventage (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh 

David Ricardo (1917) sewaktu membahas perdagangan antara dua 

negara(Tarigan, 2005 dalam Sitorus, 2013).  

Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara 

saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk 

mengeksport barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan yang 

komperatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Teryata ide tersebut 

bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting  

di perhatikan dalam ekonomi regional. 

Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan 

dan dikembangkan. Ini merupakan ukuran daya saing suatu aktifitas kemampuan 

suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau 

luar negeri. Maka dari itu, menurut Tarigan (2005) seorang perencana wilayah 

harus memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. 

Dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki 

keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor ini 

memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan 

diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.  
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11. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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Pembangunan Ekonomi dapat diartikan sebagai serangkaian usaha dalam 

suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi  yang dilakukan 

oleh suatu wilayah untuk mengembangkan kegiatan  ekonomi sehingga 

infreastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin 

berkembang, dan peningkatan taraf hidup masyarakat dan teknologinya semakin 

tinggi. ( Sadono Sukirno, 2014)   

Pembangunan ekonomi juga merupakan proses perubahan yang  

ditunjukkan dengan adanya keterkaitan dan hubungan saling mempengaruhi 

antara faktor - faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Hal tersebut 

perlu dianalisa sehingga dapat diketahui deretan peristiwa yang timbul dari satu 

tahap pembangunan ketahap berikutnya. 

 Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) merupakan  ukuran  kinerja 

makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah menggambarkan struktur  ekonomi 

daerah, peranan sektor - sektor ekonomi dan pergrserannya, serta  menunjukkan 

laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per  sektor. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu indikator yang  digunakan untuk mengevaluasi 

hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu strategi pembangunan diupayakan untuk 

potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di 

daerah. 

Penelitian ini menggunakan data dan informasi yang terkandung dalam 

PDRB, maka dapat dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi 

tentang daya saing wilayah dan sektor unggulan. 
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Hasil analisis akan menggambarkan kinerja sektor - sektor dalam PDRB 

suatu daerah dibandingkan dengan wilayah referensi. Apabila penyimpangan 

positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB memiliki keunggulan 

komparatif begitu juga sebaliknya. 

 


