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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang sektor unggulan ini, sebelumnya sudah pernah dilakukan 

oleh beberapa orang. Namun, penelitian tersebut memiliki kesamaan dan 

perbedaan. Penelitian tersebut berupa tugas akhir, skripsi,maupun dalam bentuk 

jurnal.  

 Seno (2014) penelitian bertujuan untuk mengetahui struktur perekonomian, 

mengidentifikasi sektor yang menjadi sektor unggulan, dan menganalisis strategi 

yang tepat untuk kemajuan pengembangan wilayah di Kota Malang . Metode yang 

digunkan untuk menganalisis data adalah Analisis Location Quotient (LQ) , 

Analisis Shift Share, Analisis Gravitasi, dan Analisis SWOT. Hasil dari analisis 

sektor unggulan, kota malang memilikisuatu sektor unggulan yaitu sektor 

perdagangan,hotel,dan restoran dengan nilai LQ 1,29 serta nilai differential 

195.272,27 dan propotional shift sebesar 135.101.68 dimana sektor tersebut 

sektor tersebut sangat potensial untuk dipertahankan guna menunjang kekuatan 

ekonomi Kota Malang. 

 Bayu wijaya dan hastarini dwi (2006) penelitian bertujuan untuk mengetahui 

pengembangan wilayah dan sektor potensial guna mendorong pembangunan Di 

Kota Salatiga. Metode yang digunkan untuk menganalisis data adalah Analisis 

Location Quotient (LQ) , Analisis Shift Share, dan Analisis SWOT. Didaptkan 

hasil bahwa sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan yaitu 

sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi,sektor keuangan, 
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persewaan, dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa da nada 1 sektor yang potensial 

untuk dikembangkan yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih serta 2 sektor yang 

perlu dikembangkan lebih lanjut yaitu sektor pertanian dan sektor industry 

pengolahan.  

 Neni (2008) penelitian bertujuan untuk Mengidentifikasi sektor-sektor 

potensial yang strategis dan keterkaitan sosial ekonomi serta menganalisis strategi 

pengembangan yang dapat dilakukan pada sektor yang mempunyai potensi di 

Kabupaten Rembang. Metode yang digunkan untuk menganalisis data adalah 

Analisis Location Quotient (LQ) , Analisis Shift Share, dan Analisis SWOT. Hasil 

dari analisis LQ dan Shift Share yaitu Kabupaten Rembangmemiliki sektor-sektor 

basis yang potensial, yaitu sektor pertanian,sektor pertambangan dan penggalian, 

sektor bangunan sektor komunikasi, dan sektor jasa-jasa, sedangkan berdasarkan 

analisis gravitasi diketahui bahwa intreaksi paling besar adalah antara Kabupaten 

Rembang dan Kabupaten Pati dan berdasarkan analisis SWOT diketahui strategi 

pengembangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rembang 

diantarantya pengembangan pertanian, agroindustry,industry kecil,dan sektor-

sektor basic untuk menarik investor. 

 Adapun penulis mengambil dari data penelitian tersebut diatas adalah 

sebagai bahan perbandingan karena memiliki kesamaan menganalisis 

perekonomian regional yang menggunakan tenik analisa Location Quotient (LQ), 

Analisis Shift Share, dan Analisis SWOT. Namun yang membedakan dari 

penelitian tersebut adalah pengamatan dan wilayah yang diteliti. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1) Struktur Perekonomian 

Menurut Sukirno (2006) menjelaskan bahwa, berdasarkan lapangan usaha 

maka sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan dalam 

tiga kelompok utama yaitu: 

a. Sektor primer, yang terdiri dari  sektor pertanian, peternakan, kehutanan, 

perikanan, pertambangan dan penggalian. 

b. Sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas dan air, 

bangunan. 

c. Sektor tertier, terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan 

dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, jasa-jasa lain 

(termasuk pemerintahan) Pada umumnya, transformasi yang terjadi di 

negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor 

industri, atau terjadinya transformasi dari sektor primer kepada sektor non 

primer (sekunder dan tertier). 

Sjahrir (1995), bahwa perubahan struktur ekonomi mengandung beberapa 

ciri yaitu; 

a. pertumbuhan ekonomi meningkat melebihi pertumbuhan penduduk; 

b.  sektor primer menurun;  

c. sektor sekunder meningkat; 

d. sektor jasa–jasa lebih kurang kostan sehingga sebuah negara menjadi 

negara industri maju;  

e. konsumsi pangan menurun 
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Pemahaman mengenai perubahan struktur ekonomi memerlukan 

pengertian yang jernih tentang konsep-konsep sektor primer, sekunder, dan 

tersier serta perbedaannya. Perubahan ini juga dapat meliputi proses 

perubahan ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi yang lemah 

ke ekonomi yang kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dan dari 

ketergantungan kepada kemandirian. 

Dumairy (2007) struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dari 

berbagai sudut tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat 

dari empat sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, 

tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan 

keputusan. Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara 

dapat berstruktur agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor 

apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Negara yang 

bersangkutan. Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk domestik 

bruto maka struktur perekonomian Indonesia sampai tahun 1990-an masih 

agraris, namun sekarang sudah berstruktur industri. Berdasarkan tinjauan 

keruangan perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan / tradisional 

dan berstruktur kekotaan/modern. Ditinjau dari sudut pandang keruangan, 

struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur 

perkotaan. Hal ini dapat kita lihat dan kita rasakan sejak Pelita I hingga era 

reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar 

dibandingkan dengan perdesaan. Hal ini disebabkan pembangunan industry-
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industri pengelolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya 

sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi.  

Berdasarkan tinjauan penyelenggara kenegaraan, struktur perekonomian 

dapat dibedakan menjadi struktur estitas, egaliter, atau borjuis. Predikat ini 

bergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama 

dalam perekonomian yang berangkutan, yaitu bisa pemerintah/negara, bisa 

rakyat kebanyakan atau kalangan pemodal dan usahawan. Struktur ekonomi 

Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an 

berstruktur etatis dimana pemerintah atau Negara dengan BUMN dan BUMD 

merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Mulai pertengahan 

dasawarsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur 

dikurangi, Struktur ekonomi untuk sementara adalah ke perekonomian yang 

berstruktur borjuis, dan belum mengarah ke struktur perekonomian yang 

egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawan kuatlah yang dapat 

dengan cepat menanggapi undangan dari pemerintah tersebut. 

  

2) Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sadono Sukirno (1994:10) Pertumbuhan ekonomi merupakan 

perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Oleh 

sebab itu, untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus 

diperbandingkan pendapatan nasional dari berbagai taun. Suatu perekonomian 

dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan 

ekonomi adalah lebih tinggi dari pada yang dicapai pada masa sebelumnya. 
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Dengan kata lain, perekmbangan baru tercipta apabila jumlah fisik barang-

barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi 

bertambah besar dari tahun-tahun berikutnya. 

Pertumbuhan ekonomi meningkat dengan adanya perekembangan 

ekonomi dari daerah tersebut. Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian 

usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, memperluas lapangan perkerjaan, memeratakan pembagian 

pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan 

mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor 

sekunder dan sektor tersier. Arah pembangunan ekonomi mengusahakan agar 

pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat pemerataan 

yang sebaik mungkin. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan 

daerah memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor 

dibidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan, dan 

mendayagunakan sumberdaya secara optimal dengan tetap memperhatikan 

ketentuan antara industry dan pertanian yang tanguh serta sektor 

pembangunan lainnya. 

3) Sektor Unggulan 

Menurut Tri Widodo(2006)Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada 

sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhanekonomi juga 

akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.Sektor 

unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau 

perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai 
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inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam 

proses produksinya. Sehingga diharapkan mampu menggerakan kegiatan 

usaha ekonomi turunan lainnya, demi terciptanya kemandirian pembangunan 

wilayah. Sektor unggulan dapat juga diartikan sebagai sektor yang dapat 

menggerakan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang dijunjukan dengan 

paremeter-paremeter seperti: 

a. Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup 

tinggi. 

b. Sektor yang mempunyai multiplier effect yang tinggi. 

c. Sektor yang kandungan depositnya melimpah. 

d. Memiliki potensi added value yang cukup baik. 

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

sebagai berikut: 

a. Sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi; 

b. Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relatife besar; 

c. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik keterkaitan 

depan ataupun kebelakang; 

d. Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Penentuan 

sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan 

pembangunan daerah yang sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah 

memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesaui 

dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah 

untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. 
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4) Pengembangan Wilayah 

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan 

mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal 

(peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat 

dimanfaatkan untuk meninggatkan produksi wilyah akan barang dan jasa yanh 

merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal 

wilayah. Faktor internal berupa sumber daya alam,sumber daya manusia dan 

sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan 

ancaman yang muncul seiring dengan intreaksinya dengan wilayah lain. 

Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan 

membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui 

penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan 

produktifitas (Mercado;2002).  

5) PDRB 

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan indikator utama 

yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS,Propinsi Maluku Utara 

Tahun 2015). Sedangkan dalam “Pembangunan Berkelanjutan dengan 

Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian 

dengan Basis Pertanian di Kabupaten Musi Banyuasin” menjelaskan 

pengertian PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat 

penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut. Salah satu indikator 

penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/propinsi dalam 
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suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. 

PDRB didefinisikan sebagai jumlahnilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

unit usaha dalam satu wilayah,atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkanoleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB 

atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga pada setiap tahunnya.Sedangkan PDRB atas 

dasar harga konstan menunjukkan nilai tambahbarang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun tertentusebagai dasar. PDRB atas dasar harga 

berlaku digunakan untuk melihat 32 pergeseran dan struktur ekonomis. 

Sedangkan harga konstan digunakanuntuk mengetahui pertambahan ekonomi 

dari tahun ke tahun. 

6) Location Quotient 

Metode LQ untuk mengidentifikasi komoditas unggulan diakomodasi dari 

Miller & Wright (1991), Isserman (1997), dan Ron Hood (1998). Menurut 

Hood (1998), Loqation Quotient adalah suatu alat pengembangan ekonomi 

yang lebih sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik 

LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model 

ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang 

menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat 

spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan.Inti dari 

model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu 

wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada 
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bentuk barang-barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran 

orang asing yang berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak 

bergerak (Budiharsono, 2001). 

7) Analisis Shift Share 

Analisis Shift Share adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan 

kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan 

membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional). 

Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) 

suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau 

output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh  

Pengaruh: pertumbuhan nasional (N), industri mix/bauran industri (M), 

dan keunggulan kompetitif ( C ). Menurut Prasetyo Soepomo (1993) bentuk 

umum persamaan dari analisis shift share dan komponen-komponennya 

adalah; 

D ij = N ij + M ij + C ij 

8) Model Gravitasi 

Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk 

melihat besarnyadaya tarik suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. 

Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan 

besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, 

model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagaifasilitas 

kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu, apabila 

suatudaerah hendak membangun suatu fasilitas yang baru maka model ini 
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dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal. Artinya, fasilitas itu 

akan digunakan sesuai dengankapasitasnya.Model ini menunjukan hubungan 

antara potensi penduduk yang melakukan pergerakandari suatu wilayah ke 

wilayah lain, Misalnya, ada dua kota (kota A dan B) yang berdekatan,ingin 

diketahui berapa besar interaksi yang terjadi antara dua kota tersebut. 

Interaksi bisa sajadiukur dari banyaknya perjalanan dari penduduk kota A ke 

kota B atau sebaliknya. Faktor apayang menentukan besarnya interaksi 

tersebut. Hasil pengalaman menunjukkan bahwa interaksiitu ditentukan oleh 

beberapa faktor dimana faktor pertama adalah besarnya kedua kota tersebut. 

Timbul persoalan apa ukuran yang dijadikan untuk menentukan besarnya 

sebuah kota. Sebuahkota dapat diukur dari jumlah penduduk, banyaknya 

lapangan kerja, total pendapatan, jumlah/luas bangunan, banyaknya fasilitas 

kepentingan umum, dan lain-lain. Mungkin karena mudahmendapatkan data 

maka ukuran yang digunakan adalah jumlah penduduk. Penggunaan 

jumlah penduduk sebagai alat ukur bukanlah arbiter karena jumlah penduduk 

juga terkait langsungdengan berbagai ukuran lain yang dikemukakan di atas. 

Faktor kedua yang mempengaruhiinteraksi adalah jarak antara kota A dan kota 

B. Jarak mempengaruhi keinginan orang untuk  bepergian karena menempuh 

jarak tersebut diperlukan waktu, tenaga dan biaya. Makin jauh jarak yang 

memisahkan kedua lokasi, makin rendah keinginan orang untuk bepergian. 

Selain itu dalamhal jarak, orang mengamati bahwa minat orang bepergian 

menurun drastis apabila jarak itusemakin jauh, artinya penurunan minat itu 

tidak proporsional dengan pertambahan jarak,melainkan eksponensial. 
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9) Analisis SWOT 

SWOT adalah akronim untuk kekuatan (Strenghts), kelemahan 

(Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dari lingkungan 

eksternal perusahaan. Menurut Jogiyanto (2005:46), SWOT digunakan untuk 

menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber 

daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan 

tantangan-tantangan-tantangan yang dihadapi.Menurut David (Fred R. David, 

2008,8), Semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area 

fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya 

dalam semua area bisnis.Kekuatan/kelemahan internal, digabungkan dengan 

peluang/ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas, menjadi dasar 

untuk penetapan tujuan dan strategi.Tujuan dan strategi ditetapkan dengan 

maksud memanfaatkan kekuatan internaldanmengatasikelemahan.  

C. Kerangka Pikir 

Produk Domestik Regional Bruto membutuhkan pengamatan yang cermat 

untuk dapat mengetahui perkembangan dalam rangka pengawasan dan 

pengembangan lebih lanjut oleh pemerintah. Hal ini dapat dilakukan  apabila 

suatu struktur ekonomi terbentuk dengan rinci dalam mengetahui seberapa besar 

kontribusi setiap sector terhadap PDRB. Untuk menganalisa lebih lanjut 

digunakan alat analisis Location Quotien, analisis Shift Share dan analisis 

Gravitasi untuk melihat sector-sektor manakah yang termasuk sector unggulan 

atau sector basis untuk kemajuan perekonomian di Kota Ternate dan juga untuk 

melihat intreaksi yang kuatdiantara dua wilayah Kota/Kabupaten di Provinsi 
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Maluku utara yang memiliki hubungan perekonomian yang kuat. Setelah 

diketahui sector yang layak untuk dijadikan basis makan harus diperhatikan 

Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta dapat dilihat besar 

kemungkinan interaksi dengan daerah sekitar melalui analisa SWOT sehinnga 

mendapatkan strategi yang tepat untuk pengembangan wilayah Kota Ternate. 

 

Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 


