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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Hastarini (2010) “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan

Studi Sektor Unggulan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah” dalam penelitian ini

analisis yang digunakan adalah analisis LQ, Shift Share, MRP, analisis

Overlay, regresi sederhana, dan Indeks Williamson. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa mayoritas Kabupaten/Kota di Bakorlin I dan Bakorlin II

mempunyai sektor unggulan pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian

sebagai sektor unggulan tidak terjadi pada Bakorlin III sebagian besar

ditopang lebih dari tiga sektor unggulan kecuali Kabupaten Cilacap dan

Kabupaten Brebes yang ditopang kurang dari sama dengan dua sektor

unggulan. Kondisi yang unik terjadi pada sektor industri pengolahan, dimana

tidak ada satupun wilayah Kabupaten/Kota di Bakorlin III yang memiliki

sektor unggulan di sektor ini kecuali Kabupaten Cilacap.

Dalam penelitian Daryono dan Arifin (2015) “Analisis Sektor

Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Tengah” dalam

penelitian ini menggunakan alat analisis tipologi klassen dan LQ. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa sektor-sektor yang memiliki daya serap

tenaga kerja tinggi di Jawa Tengah berperan sebagai sektor kunci dalam

pertumbuhan ekonomi. Komponen yang berperan terhadap pertumbuhan

adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan. Hasil penelitian yang
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kedua menunjukkan bahwa terdapat 8 daerah yang mempunyai keunggulan

sektor prismer yaitu Kabupaten Wonogiri, Sragen, Boyolali, Semarang,

Kendal, Kebumen, dan Purworejo. Daerah yang mempunyai keunggulan

sektor sekunder ada 9 daerah yaitu kota Surakarta, Semarang, Salatiga,

Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Semarang dan

Kebumen. Sedangkan daerah yang mempunyai keunggulan sektor tersier ada

10 daerah yaitu kota Surakarta, Semarang, Salatiga,  Pekalongan, Magelang,

Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Sragen, dan Purworejo.

Dalam penelitian Ni Komang dan Amrilah (2010) “Analisis Pola

Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung”. Dalam

penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, LQ,

MRP, analisis overlay, dan RPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dalam periode tahun 2008-

2010 menurut Tipologi Klassen termasuk dalam klasifikasi daerah makmur

yang sedang menurun (potensial tertinggal). Sedangkan sektor-sektor

potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Klungkung dalam periode

tahun 2008-2010 yaitu sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Dari sektor jasa-

jasa, subsektor yang lebih dominan menyumbang kontribusi yaitu dari jasa

swasta. Kesempatan kerja yang dihasilkan dari sektor-sektor potensial di

Kabupaten Klungkung masih belum maksimal. Dari analisis Rasio Penduduk

Pengerjaan menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang terlayani dari sektor

bangunan selama periode 2008-2010 rata-rata sebesar 3,01 persen, sedangkan

dari sektor jasa-jasa rata-rata sebesar 5,96 persen.
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Adapun alasan peneliti mengambil penelitian tersebut adalah sebagai

perbandingan karena sama-sama mengidentifikasi perekonomian regional

dengan menggunakan teknik analisis tipologi klassen, LQ, MRP, dan GIS.

Sedangkan yang membedakan dalam penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah lokasi atau daerah serta penelitian ini lebih fokus terhadap

pola pertumbuhan dan sektor unggulannya.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2000:415) menyatakan bahwa pertumbuhan

ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu

perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi yang sesungguhnya,

pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi

di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang

industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah

pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan

berbagai perkembangan lainnya.

Menurut pandangan ekonom klasik Adam Smith, David Ricardo,

Thomas Robert Malthus dan Jhon Straurt Mill, maupun ekonom neo

klasik Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada

dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan

kekayaan alam, tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985:275).
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Menurut Boediono pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan

output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses karena

proses mengandung unsur dinamis. Para teoritisi ilmu ekonomi

pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat

dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritisi tersebut menyatakan

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan

PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial

seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan

tentram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999:141).

2. Teori Pembangunan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan

perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Pembangunan

ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-

perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Perubahan-

perubahan ini bukan hanya masalah perkembangan pendapatan nasional

riil, tetapi juga kepada masalah modernisasi kegiatan ekonomi. Misalnya

kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan

pendapatan (Sukirno, 2000:415).

Menurut (Kuncoro, 2006:52-54) membagi proses pembangunan

ekonomi di suatu Negara menjadi lima tahap yaitu :

a. Tahap perekonomian tradisional
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Pada tahap ini, perekonomian pada masyarakat tradisional cenderung

bersifat subsisten. Pemanfaatan teknologi dalam sistem produksi

masih sangat terbatas.

b. Tahap Prakondisi Tinggal Landas

Tahap ini merupakan tahap dimana proses transisi dari masyarakat

agraris menuju masyarakat industri. Sektor industri mulai

berkembang di samping sektor pertanian yang masih memegang

peranan penting dalam perekonomian,

c. Tahap Tinggal Landas

Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam keseluruhan

proses pembangunan bagi kehidupan masyarakat.

d. Tahap Menuju Kedewasaan

Tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi modern

terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini merupakan tahapan

jangka panjang, dimana produksi dilakukan secara swadaya.

Tahapan ini juga ditandai dengan munculnya beberapa sektor

penting yang baru.

e. Tahap Konsumsi Masa Tinggi

Tahap ini ditandai dengan terjadinya migrasi besar-besaran dari

masyarakat pusat perkotaan, ke pinggiran kota akibat pembangunan

pusat kota  sebagai sentral bagi tempat pekerja.

Masalah pembangunan telah ditegaskan (Dudley Seers dalam

Todaro, 2000:19) bahwa pembangunan suatu Negara harus mampu
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mengatasi tiga persoalan mendasar yaitu masalah kemiskinan, tingkat

pengangguran, dan penanggulangan ketimpangan pendapatan. Sehingga

(Todaro, 2000:20) mendefinisikan bahwa pembangunan merupakan suatu

proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat

secara keseluruhan baik itu struktur sosial, sikap masyarakat dan

kelembagaan nasional. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan

pendapatan, dan memberantas kemiskinan. Sehingga diharapkan

terwujudkannya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material

maupun spiritual.

3. Teori Basis dan Non Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi dapat disebut dapat disebut basis ekspor suatu

daerah karena sektor mendapatkan penghasilan dari luar daerah (Coon,

2012:1). Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya

peningkatan ekspor dari wilayah tersebut (Tarigan, 2009:28). Lebih

lanjut Tarigan menyatakan ekspor dalam pengertian ekonomi regional

yaitu menjual produk atau jasa ke luar wilayah, baik ke wilayah lain

dalam negeri maupun ke luar negeri.

Menurut (Arsyard, 1999) teori basis ekonomi pada intinya adalah

pertumbuhan sektor menentukan pembangunan menyeluruh pada daerah.

Sedangkan sektor non basis merupakan sektor sekunder yaitu tergantung

perkembangan yang terjadi dari pembangunan yang menyeluruh.
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Menurut (Glasson, 1990:63-64) konsep dasar basis ekonomi

membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu :

a. Sektor–sektor bukan basis, sektor yang menjadikan barang-barang

yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas

perekonomian masyarakat bersangkutan.

b. Sektor-sektor basis, sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa

ketempat diluar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Teori basis menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan

ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan

akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang

menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku

untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan

peluang kerja (Arsyard, 2004:300).

4. Teori Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh

seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Untuk menghitung angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat

digunakan, yaitu :

a. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
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b. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah sebuah komponen permintaan

akhir seperti : pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga

nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik

bruto, perubahan stok dan ekspor netto dalam jangka waktu tertentu

(biasanya satu tahun).

c. Pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang

diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu daerah dalam jangka

waktu tertentu.

5. Teori Sektor Potensial

Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang

ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan, sehingga akan

terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat, bahkan

dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk

berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Soeparmoko,

2002). Sektor potensial/unggulan harus memiliki kelebihan, yaitu unggul

secara komparatif dan unggul secara kompetitif.

Menurut Arsyad (2010), terdapat beberapa ukuran pertumbuhan

ekonomi yang pada dasarnya dapat menggambarkan hubungan antara

perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya sebagai sektor yang

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan, yaitu : 1)

Location Quotients (LQ), 2) Model Rasio Pertumbuhan (MRP), 3)

Overlay.
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6. Teori Pola Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sumitro (1994), pertumbuhan ekonomi”bersangkut paut dengan

proses pembangunan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan

meningkatnya hasil produksi dan hasil pendapatan. Perbedaan

pertumbuhan ekonomi akan membawa masing-masing daerah

membentuk suatu pola pertumbuhan dimana dapat digolongkan dalam

klasifikasi tertentu untuk mengetahui potensi relatif perekonomian suatu

daerah yang dapat dilihat dengan menggunakan analisis Tipologi

Klassen.
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C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Pola Pertumbuhan
Sektor Unggulan di
Provinsi Jawa Timur

Tipologi Klassen
(Untuk mengetahui
pola pertumbuhan)

LQ (Untuk
mengetahui sektor

unggulan)

Cepat maju dan
cepat tumbuh

Maju tertekan

Berkembang cepat

Relatif tertinggal

Sektor unggulan

Sektor non unggulan


