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 BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini terdapat penelitian sejenis yang sudah 

dilakukan oleh beberapaorang. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keni (2015), meneliti tentang “Analisis Potensi, Daya Saing, Dan Proyeksi

Subsektor Perikanan di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah

terdapat 24 provinsi yang tergolong  dalam wilayah basis perikanan

tangkap dan 9 provinsi yang tergolong dalam wilayah basis perikanan

budidaya, tetapi hanya 9 provinsi yang memiliki daya saing tinggi.

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah produksi perikanan hingga tahun 2020

terdapat 30 provinsi yang akan mengalami peningkatan, sedangkan 3

provinsi pengalami penurunan.

2. Diah, dkk (2015), meneliti tentang “analisis pergeseran struktur ekonomi

dan identifikasi sector basis di kabupaten Banyuwangi”. Dari penelitian ini

menunjukkan bahwa di kabupaten Banyuwangi  secara keseluruhan tidak

terjadi pergeseran struktur ekonomi, tetap berspesialisasi di sektor

pertanian yaitu sektor tanaman bahan makanan. Sedangkan sektor basis

kabupaten banyuwangi dilihat dari pertumbuhan dan distribusinya adalah

subsektor perikanan dan angkatan laut.
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3. Nailatul, dkk (2013), meneliti tentang “analisis pengembangan potensi 

ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah di kabupaten gresik”. 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa sector yang paling 

potensial dikembangkan adalah sektor industry pengolahan; sektor listrik, 

gas dan air bersih; serta sektor pertambangan dan penggalian. Namun, dari 

dari hasil identifikasi upaya pemerintah kabupaten gresik dalam 

mendukung pengembangan sektor unggulan dilihat dari RPJPD maupun 

RPJMD cenderung memprioritaskan pada sektor industri pengolahan; 

perdagangan, hotel, dan restoran; serta pertanian. Sehingga dapat 

dsimpilkan bahwa pemerintah belum secara maksimal mengolah dan  

mengambangkan potensi yang dimiliki. 

Keterkatian Penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah 

dalam penelitian ini melakukan analisis mengenai penguatan daya saing 

produk unggulan dan pergeseran struktur ekonomi dengan menggabungkan 

metode analisis pada masing-masing penelitian. Metode analisis tersebut 

berupa Location Quotient (LQ), Revealed Comparative Advantage (RCA), 

Shift Share (SS), dan Tipologi Klassen. Sedangkan perbedaan pada penelitian 

ini adalah daerah atau wilayah yang menjadi tembat penelitian yaitu 

Kabupaten Blitar, objek penelitian yaitu menggunakan 17 sub sektor ekonomi 

selama kurun waktu 5 tahun 2011-2015   
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pertumbuhan Ekonomi Regional  

Pertumbuhan ekonomi regional atau wilayah adalah perkembangan 

ekonomi yang diukur dengan meningkatnya hasil produksi (output) dan 

pendapatan. Berbeda dengan pembangunan ekonomi, yang mengandung arti 

lebih luas dan mencakup tentang perubahan tata susunan ekonomi masyarakat 

secara keseluruhan.  

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau 

perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, 

perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang 

dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun 

berikutnya. Oleh karena itu, untuk melihat peningkatan jumlah barang yang 

dihasilkan maka pengaruh perubahan harga-harga terhadap nilai pendapatan 

daerah pada berbagai tahun harus dihilangkan. Caranya adalah dengan 

melakukan perhitungan pendapatan daerah didasarkan atas harga konstan.  

Laju pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun tertentu dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus di bawah ini : 

Laju Pertumbuhan = 
PDRB  t − PDRB t−1

PDRB t−1
 x 100% 

 

2. Teori Basis Ekonomi 

Teori basis ekonomi mengatakan bahwa faktor utama penentu 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah yaitu berkaitan dengan permintaan barang 
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dan jasa dari luar daerah (arsyad, 1999). Teori basis ekonomi ini dapat 

digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perubahan dalam 

perekonomian regional. Selain itu teori ini juga digunakan untuk suatu sektor 

pembangunan ekonomi wilayah dan kegiatan basis yang dapat memenuhi 

kebutuhan pasar baik daerah itu sendiri maupun daerah lain. Aktivitas di 

dalam kegiatan perekonomian regional digolongkan ke dalam 2 (dua) sektor, 

yaitu aktivitas basis dan non basis. Kegitan basis dan non basis pada 

umumnya  berdasrkan pada niali tambah atau lapangan kerja. Sektor basis 

merupakan sektor yang melakukan aktifitas yang berorientasi pada kegiatan 

ekspor keluar daerah atau wilayah lain yang bersangkutan. 

Sektor basis meliliki peranan sebagai penggerak utama dalam 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin besar ekspor suatu daerak maka 

akan semakin maju pertumbuhan daerah tersebut. Setiap perubahan yang 

terjadi pada sektor basis memiliki efek ganda dalam perekonomian suatu 

daerah atau wilayah. Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang 

menyediakan barang dan jasa untuk daerah atau wilayah itu sendiri. Ruang 

lingkup untuk produksi dan pemasaran bersifat lokal atau di dalam wilayah 

tersebut. 

Semakin banyak sektor basis yang ada di suatu daerah akan menambah 

arus pendapatan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa, dan mampu 

menimbulakn kenaikam terhadap volume sektor non basis. Sehingga sektor 

non basis akan menguat dalam peranan ekonomi suatu daerah. Sektor basis 

sebagai sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah sebab 
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mempunytai keuntungan kompetitif (competitive advantage) yang cukup 

tinggi. 

Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang 

berpotensi namun berfungsi sebagai penunjang sektor basis. Pada dasarnya 

inti dari teori ekonomi basis ini adalah sektor basis pada dasarnya 

menghasilkan barang dan jasa untuk di dalam daerah maupun di luar daerah, 

maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah 

tersebut. 

Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah tersebut yang 

menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi. Dan kenaikan yang 

terjadi pada konsumsi dan investasi kan menaikkan pendapatan dan 

menciptakan lapangan kerja baru.peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya 

akan menaikkan permintaan terhadap sektor basis tetapi juga pada sektor non 

basis. Kenaikan permintaan ini akan mendorong terjadinya kenaikan investasi 

terhadap sektor yang terkait sehingga investasi modal yang ada pada sektor 

non basis merupakan investasi yang didorong dari kenaikan sektor basis. 

 

3. 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. Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting 

dalam pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya mengacu pada lokasi 
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secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar dalam 

berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara 

keseluruhan. 

Ciri-ciri sektor yang memiliki keunggulan adalah sebagai berikut: 

1. Sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

2. Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relatif besar. 

3. Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik 

keterkaitan depan ataupun kebelakang. 

4. Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. 

 

4. Konsep Teori Daya Saing Daerah 

Menurut definisi UK-DTI, daya saing daerah atau wilayah adalah 

kemampuan yang dimili suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan 

kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan 

nasional maupun internasional. Sementara itu CURDS mendefinikan daya 

saing daerah sebagai kemampuan dari segi bisnis atau perusahaan pada suatu 

daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi dan tingkat kekayaan 

yang lebih merata untuk masyarakatnya tidak terjadi adanya ketimpangan. 

Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan suatu 

darah atau wilayah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan 

kemampuan suatu perusahaan, kota, derah, wilayah atau Negara dalam 

mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara 

berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memperjelas 

konsep daya saing daerah adalah kemampuan untuk memproduksi barang dan 
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jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, yang diiringi dengan 

kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan. 

Sehingga dapat menciptakan pendapatan dan kesempatan yang relative tinggi. 

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan 

keberhasilan dan pencapaian dari suatu perusahaan, daerah, wilayah atau 

Negara dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

diidentifikasikan dengan masalah produktifitas, yaitu dengan melihat tingkat 

output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya 

produktifitas tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah input modal dan 

tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan 

teknologi. 

Untuk mengukur daya saing wilyah pendekatan yang sering digunakan 

adalah dengan menggunakan beberapa indikataor diantaranya keunggulan 

komparatif, keunggulan kompetitif dan keunggulan absolut. Yang dimaksud 

dengan keunggulan komparatif adalah kegiatan ekonomi yang dimana dalam 

memproduksi barang dan jasa terdapat spesialisasi pada tiap daerah yang 

memiliki produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Sedangkan keunggulan 

kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan. 

Dalam hal ini suatu daerah harus mampu menganalisa sektor ekonomi yang 

memiliki keunggulan/ kelemahan.  

Keunggulan absolut adalah kemampuan entitas ekonomi atau 

keunggulan yang dimiliki suatu daerah terhadap daerah lain dalam 

memproduksi suatu komoditi ekonomi. Dengan kata lain suatu daerah mampu 
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menghasilkan komoditi dalam jumlah yang lebih tinggi dari yang telah 

diberikan, ketika dengan menggunakan jumlah yang sama sumber daya yang 

digunakan oleh daerah lain hanya mampu menghasilkan jumlah yang lebih 

kecil. 

Menurut Abdullah P. Dkk, (2002), analisa daya saing menurut Institute 

of Management Development (IMD) dengan publikasinya “Word 

Competitiveness Yearbook” melihat bahwa daya saing merupakan 

kemampuan suatu Negara dalam menciptakan nilai tambah untuk 

meningkatkan kekayaan nasional dengan cara mengelola asset dan proses, 

daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, dan mengintregasikan 

hubungan-hubungan tersebut ke dalam suatu model ekonomi dan social. 

Dengan arti lain daya saing nasional adalah suatu konsep untuk 

mengukur perbandingan seberapa baik suatu Negara dalam menyediakan 

suatu iklim tertentu yang kondusif untuk memepertahankan daya saing 

domestic maupun global kepada perusahaan-perusahaan yang ada di 

wilayahnya. 

 

5. Teori Keunggulan Komparatif 

Konsep daya saing berpijak dari konsep keunggulan komparatif yang 

pertama kali dikenal dengan model Ricardian. Hukum keunggulan komparatif 

(The Low of Comparative Advantage) dari Ricardo menyatakan bahwa 

sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam 

memproduksi dua jenis komoditas jika dibandingkan negara lain, namun 
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perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa berlangsung, selama 

rasio harga antar negara masih berbeda jika dibandingkan tidak ada 

perdagangan.  

Perdagangan antar dua Negara akan muncul apabila masing-masing 

dari kedua Negara tersebut mempunyai biaya yang relatif terendah pada jenis 

barang yang berbeda. David ricardo menekankan bahwa perbedaan efisiensi 

relatif antarnegara dalam memproduksi dua atau lebih jenis barang yang yang 

menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional. Dimana nilai atau harga 

suatu barang ditentukan oleh jumlah waktu dan jumlah tenaga kerja yang 

diperlukan untuk memproduksi suatu barang (Tambunan, 2001:170).  

 

6. Daya Saing Sektor Basis Sebagai Strategi Pembangunan Daerah 

Pembangunan daerah yang di dasarkan atas potensi sektor ekonomi 

yang dimiliki akan berdampak pada sektoral dalam pembentukan produk 

domestic regional bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dijelaskan bahwa 

semakin besar peranan sektor ekonomi yang berpotensi akan memiliki nilai 

tambah terhadap pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka laju pertubuhan 

PDRB daerah tersebut akan semakin tinggi juga. Di Negara maju 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dikarekan adanya pengembangan sektor 

primer. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tersebut mendorong perkembangan 

sektor-sektor lainnya, khususnya sektor sekunder. 

Pembangunan ekonomi yang didasarkan pada sektor basis dengan daya 

saing wilayah  akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan 
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perubahan dalam struktur ekonomi. Pengertian sektor basis itu sendiri pada  

dasarnya dikaitkan dengan perbandingan, baik itu perbandingan internasional, 

regional maupun national. Pada ruang lingkup internasional, suatu sektor 

dikatakan sektor basis apabila sektor tersebut dapat bersaing dengan sektor 

yang sama di Negara lain.  

Sedangkan pada ruang lingkup nasional, suatu sektor dikatakan sektor 

basis apabila sektor di suatu wilayah dapat bersaing dengan sektor yang sama 

yang dihasilkan oleh wilayah lain. Penentuan sektor basis yang memiliki daya 

saing sangat penting untuk dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai 

dengan era otonomi daerah saat ini, yang dimana setiap daerah memiliki 

kesempatan dan wewenang untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan 

potensi yang dimiliki daerah tersebut guna mempercepat proses pembangunan 

yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

Dengan mengetahui daya saing yang berdasar pada sektor basis akan 

memberikan manfaat, yaitu setiap daerah mampu memberikan indikasi bagi 

perekonomian secara nasional dan regional. Sektor basis ini dapat dipastikan 

memiliki potensi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang cepat 

dibandingkan dengan sektor lainnya. Ditambah lagi di dalam sektor basis 

terdapat faktor pendukung diantaranya akumulasi modal, pertumbuhan tenaga 

kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi. Investasi juga dapat diciptakan 

dengan memngembangkan sektor basis yang dimiliki oleh tiap daerah. 
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7. Pergeseran Struktur Ekonomi Dalam Proses Pembangunan  

Berkaitan dengan struktur ekonomi wilayah, Todaro (2008:82) 

mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan 

perubahan struktural dan sektoral. Perubahan struktural ditandai dengan 

perlihan atau pergeseran dari peranan sektor primer (pertanian pertambangan) 

ke sektor sekunder (industry manufaktur, kontruksi) dan tersier (jasa). Hal ini 

dapat dilihat dengan semakin tinggi pendapatan perkapita suatu Negara maka 

semakin kecil peranan sektor primer (pertanian pertambangan) ke sektor 

sekunder (industry manufaktur, kontruksi) dan tersier (jasa). tetapi peranan 

sektor sekunder atau tersier semakin besar. Proses perubahan struktur ekonomi 

dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi melebihi pertumbuhan penduduk. 

b. Sumbangan sektor primer menurun, sektor sekunder meningkat, sementara 

sektor tersier konstan akan tetapi nilai tambahnya akan meningkat sejalan 

dengan pertumbuhan ekonomi. 

c. Apabila pendapatan perkapita penduduk meningkat maka konsumsi 

terhadap pangan akan menurun dan konsumsi terhadap barang meningkat. 

Hal ini akan mengakibatkan menurunnya peran sektor pertanian dan 

meningkatnya sektor industry dan jasa. 

Mengambil arti dari pembangunan secara umum diartikan sebagai 

usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan yang 

dimaksud ialah kemajuan material atau kemajuan di bidang ekonomi. 

Pembangunan ekonomi juga dapat diartikan dengan usaha untuk 
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meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi 

rendahnya pendapatan riil perkapita. Dimana pendapatan perkapita suatu 

Negara meningkat selama kurun waktu yang panjang diikuti dengan jumlah 

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak meningkat dan 

distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Pada dasarnya proses 

pembangunan selalu diikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan 

tersebut diikuti dengan perubahan sebagai berikut: 

a. Perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industi atau jasa. 

b. Perubahan dalam kelembagaan baik melalui regulasi maupun reformasi 

kelembangaan itu sendiri. 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan 

struktur ekonomi dalam suatu Negara, diantaranya: (1) disebabkan oleh sifat 

manusia dalam kegiatan konsumsi, yaitu apabila apabila pendapatan naik, 

elastisitas permintaan yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan (income 

elasticity of demand) adalah rendah terhadap konsumsi bahan makanan. 

Sedangkan permintaan terhadap barang-barang lain seperti bahan pakaian, 

perumahan, dan barang-barang konsumsi hasil industry tinggi. Sifat 

permintaan masyarakat tersebut sesuai dengan teori engles, dimana 

menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat maka akan sedikit 

pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian, tetapi pendapatan 

yang digunakan untuk membeli produksi barang industri menjadi bertmbah 

besar. (2) perubahan struktur ekonomi disebabkan juga oleh perubahan 

teknologi yang terus menerus berlangsung. Perubahan teknologi yang terjadi 
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tersebut akan menyebabkan perubahan pada struktur produksi yang   bersifat 

cumpolsory dan inductive. 

 

C. Kerangka Pikiran 

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan berusaha membahas 

permasalahan yang diangkat. Pembahasan tersebut akan dijelaskan dengan 

menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk membantu 

menjawab masalah penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 

adalah tentang “Analisis Penguatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah dan 

Pergeseran Struktur Ekonomi Di Kabupaten Blitar”. 
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Gamabar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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