
 
 

10 
 
 

BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOPTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Mangun (2007) dalam penelitiannya hasil dari analisis LQ menunjukkan 

sektor pertanian merupakan sektor basis yang dominan di Propinsi Sulawesi 

Tenggara. Hasil analisis MRP menunjukkan tidak satupun kabupaten atau kota di 

Propinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai potensi dayasaing kompetitif dan 

komparatif. Hasil analisis SS menunjukkan tidak terdapat satupun kabupaten atau 

kota memiliki keunggulan atau daya saing. 

Ghufron (2008) dalam penelitiannnya  menympulkan bahwa terdapat tiga 

sektor ekonomi yang termasuk sektor unggulan Kabupaten 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 jasaperusahaan. 

Pada efek pengganda pendapatans ektor basis yang dihasilkan menujukkan bahwa 

koefisien pengganda pendapatan selama tahun 2002-2006 lebih besar dari pada 

efek pengganda pendapatan di sektor non basis. Hal ini menunjukkan minat 

masyarakat terhadap aktifitas ekonomi di sektor basis lebih besar. Hasil analisis 

Shift Share menunjukkan sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang cepat dan 
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dayasaing yang baik begitu juga pada sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel 

dan restoran. 

Tri Basuki (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hasil analisis 

MRP: menunjukkan bahwa sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor 

perdagangan, restoran dan hotel merupakan sektor yang dominan 

pertumbuhannya. Selain itu, sektor tersebut juga menunjukkan peningkatan 

terhadap struktur pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis shift-share pada tahun 

2008 secara keseluruhan dengan melihat pengaruh keunggulan kompetitif pada 

PDRB mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2006 dalam wilayah 

Kabupaten Kepulauan Yapen. Hasil perhitungan LQ disimpulkan bahwa 

Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki keunggulan dalam semua sektor sektor, 

kecuali sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. 

Sektor yang paling besar memiliki sektor unggulan adalah sektor jasa (rerata 4,9), 

sektor keuangan dan jasa perusahaan (rerata 3,9) serta sektor bangunan (rerata 

2,9). 

Fachrurrazy (2009) dalam penelitiannya Fachrurrazy menyimpulhan hasil  

analisis menurut Klassen Typology menunjukkan bahwa sektor yang maju dan 

tumbuh dengan pesat di Kapubaten Aceh Utara, yaitu sektor pertanian dan sektor 

pengangkutan dan komunikasi. Hasil perhitungan indeks Location Quotient sektor 

yang merupakan sektor basis (LQ>1), yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan 

dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor pengangkutan dan 

komunikasi. Hasil analisis shift share menunjukkan bahwa sektor yang merupakan 
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sektor kompetitif, yaitu sektor pertanian, sektor bangunan dan konstruksi, sektor 

lembaga keuangan lainnya. 

  Pamuji Tri (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hasil dari 

analisis LQ menunjukkan bahwa Kecamatan di Kab. Jepara yang memiliki sektor 

basis terbanyak adalah Kecamatan Kedung dan Kecamatan Bangsri (6 sektor 

basis) disusul Kecamatan Kalinyamatan, Kecamatan Mayong, Kecamatan Jepara, 

dan Kecamatan Kembang (5 sektor basis). Kecamatan Pecangaan, Kecamatan 

Mlonggo (4 sektor basis), dan Kecamatan Welahan, Kecamatan Nalumsari, 

Kecamatan batealit, Kecamatan Tahunan, Kecamatan Pakis Aji, Kecamatan 

Donorojo, Kecamatan Keling dan Kecamatan Karimunjawa (3 sektor basis).  

Azis (2012) dalam penelitiannya di simpulkan bahwa hasil analisis 

menurut Tipologi Klassen menunjukkan bahwa hanya terdapat satu sektor yang 

maju dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten Batu Bara, yaitu sektor industri 

pengolahan. Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor 

maju tapi tertekan.  Hasil analisis LQ yang merupakan sektor basis adalah sektor 

industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran. Hasil analisis shift share 

menunjukkan sektor potensial adalah sektor industri pengolahan. 

Soebagiyo dan Arifin Sri Hascaryo (2015) hasil dari penelitian bahwa 

sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi di Jawa Tengah 

berperan sebagai sektor kunci dan sektor yang beroperan terhadap pertumbuhan 

ekonomi adalah sektor pertanian, industri, perdagangan dan terdapat 8 daerah 

yang mempunyai keunggulan sektor primer yaitu kabupaten Wonogiri, Sragen, 

Boyolali, Semarang, Kendal, Kebumen, dan Purworejo, daerah yang mempunyai 
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keunggulan sektor sekunder ada 9 daerah yaitu Kota Surakarta, Semarang, 

Salatiga, Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Semarang dan 

Kebumen. Sedangkan daerah yang memiliki keunggulan sektor tersierada 10 

daerah Kota Surakarta, Semarang, Salatiga, Pekalongan, Magelang, Kabupaten 

Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Sragen, Purwoharjo. 

Nauw dkk (2015) bahwa ada tiga sektor yang merupakan sektor basis yaitu 

sektor Pertambangan dan Pengalian yang merupakan sektor basis Sedangkan ada 

delapan sektor yang termasuk non basis yaitu: Sektor pertanian,sektor industri, 

sektor listrik, gas sektor konstruksi sektor perdagangan sektor pengangkutan 

sektor jasa perusahan dan sektor jasa-jasa. Sektor ekonomi yang harus di 

proritaskan dalam pembangunan ekonomi regional KabupatenSorong dan Kota 

Sorong, Sektor pertanian sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, 

atau menjadi dominan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sorong dan KotaSorong 

memiliki keunggulan komperatif dan hasilnya tidak dapat memenihi kebutuhan 

Kabupaten Sorong dan Kota Sorong tetapi juga dapat di ekspor ke luar wilayah. 

Sendangkan sektor yang lain harus di benahi yang lebih mendalam di masa akan 

mendatang lebih baik pertumbuhan maupun daya saing serta keunggulan 

komperatif sektor lainya semakin meningkat. 

Widadari dkk (2015) dimana sektor-sektor yang menjadi basis atau sektor 

unggulan yang ada di kota Belitung ialah sektor pertanian, industri, listrik, gas, 

dan airdan sektor pengangkutan. Kontribusi sektor basis atau sektor unggulan 

terhadap perekonomian di Kota Belitung cukup baik, daya saing perekonomian 
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Kota Bitung dengan perekonomian Sulawesi utara lemah. Hal ini terlihat dari nilai 

Differential Shift dari semua sektor ekonomi yang nilainya masih negatif. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Pertumbuhan ekonomi 

Menurut Simon Kuznets dalam Jhingan (2009:57 pertumbuhan ekonomi 

adalah peningkatan kemampuan suatu negara atau daerah untuk menyediakan 

barang-barang ekonomi bagi penduduknya yang terwujud dengan adanya 

kenaikan output nasional secara terus-menerus yang diserati kemajuan teknologi 

serta adanya penyesuaian kelembagaan sikap dan ideologi yang dibutuhkan. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak 

kebijaksan 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 
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positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila 

negatif menunjukkan terjadinya penurunan pertumbuhan eknomi di daerah 

tersebut. Sirojuzilam (2008:18) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan 

semakin banyak barang kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai 

dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang 

diperlukan.) . (sumber: digilib.unila.ac.id diakses tanggal 20 Oktober 2017 jam 

18.00) 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

   Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan 

masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 

(added value) yang terjadi di wilayah tersebut. Perhitungan pendapatan wilayah 

pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat 

pertambahan dari kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan 

dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Biasanya BPS dalam 

menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam harga berlaku dan 

harga kostan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor 

produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan 

teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah 

tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah 

yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer 

payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat 

aliran dana dari luar wilayah. (Tarigan,2007:46). 
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3.  Konsep dan Definisi Pendapatan Regional  

Pendapatan Regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat 

pada wilayah analisis. Tingkat pendapatan dapat diukur dari total pendapatan 

wilayah maupun pendapatan rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Dalam 

menghitung pendapatan regional hanya dipakai konsep Domestik, yang berarti 

seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang 

melakukan kegiatan usahanya disuatu wilayah/region (baik kabupaten maupun 

provinsi) dihitung dan dimasukkan ke produk wilayah tersebut tanpa 

memperhatikan kepemilikan faktorfaktor produksi tersebut, dengan kata lain 

PDRB menunjukkan gambaran ‘Product Originated’.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Pasar PDRB 

atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang 

timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah bruto 

adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (intermediate cost). 

Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan 

gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan, dan pajak tidak langsung 

neto. 

Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar. PDRN 

atas dasar harga pasar adalah PDRB atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan. 

Penyusutan yang dimaksud adalah nilai susut (aus) atau pengurangan nilai barang-

barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lainnya) karena barang 

modal tersebut dipakai dalam proses produksi atau karena faktor waktu.  
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Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor PDRN 

atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak 

langsung neto. Pajak tidak langsung neto adalah pajak tidak langsung dikurangi 

subsidi dalam perhitungan pendapatan regional. Pendapatan Regional. Pendapatan 

regional neto adalah PDRN atas dasar biaya faktor dikurangi aliran dana yang 

mengalir keluar ditambah aliran dana yang mengalir masuk. PDRN atas dasar 

biaya faktor dikurangi pendapatan yang mengalir keluar dan ditambah pendapatan 

yang mengalir masuk hasilnya merupakan produk regional neto, yaitu merupakan 

jumlah pendapatan yang benar-benar diterima (income receipt) oleh seluruh 

penduduk yang tinggal di daerah tersebut. 

Pendapatan Perorangan dan Pendapatan Siap dibelanjakan. Pendapatan 

perorangan (personal income) adalah pendapatan regional (regional income) 

dikurangi pajak pendapatan perusahaan, keuntungan yang tidak dibagikan, iuran 

kesejahteraan sosial, ditambah transfer yang diterima oleh rumah tangga 

pemerintah dan bunga neto atas utang pemerintah. Sementara itu, pendapatan 

yang siap dibelanjakan (disposable income) adalah pendapatan perorangan 

dikurangi pajak pendapatan perorangan, pajak rumah tangga/PBB, dan transfer 

yang dibayarkan oleh rumah tangga.  

Pendapatan Regional atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 

Pendapatan regional atas dasar harga berlaku adalah pendapatan regional yang 

memperhitungkan unsur inflasi. Pendapatan regional yang tidak 

memperhitungkan unsur inflasi disebut pendapatan regional atas dasar harga 

konstan. 
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4. Teori Basis Ekonomi  

Teori basis ekonomi (economic base theory) mendasarkan pandangannya 

bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya 

peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Dalam pengertian ekonomi regional, 

ekspor adalah menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam 

negara tersebut maupun ke luar negeri. Tenaga kerja yang berdomisili di suatu 

wilayah, namun bekerja dan memperoleh uang dari wilayah lain termasuk dalam 

pengertian ekspor. Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah semua kegiatan baik 

penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar 

wilayah. Sektor basis adalah sektor yang mampu memenuhi kebutuhan wilayah 

tersebut dan wilayah lainnya. Sektor nonbasis adalah sektor yang hanya mampu 

memenuhi kebutuhan konsumsi lokal saja. Karena sifatnya yang memenuhi 

kebutuhan lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan 

masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut tersebut maka satu-satunya sektor 

yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah 

adalah sektor basis (Tarigan, 2007:28). 

Perekonomian di suatu wilayah dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor 

basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor yang mengekspor barang 

dan jasa ataupun tenaga kerja ke tempat-tempat di luar batas perekonomian 

wilayah yang bersangkutan. Di samping barang, jasa dan tenaga kerja, ekspor 

sektor basis dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang berada di wilayah 

tersebut terhadap barang-barang yang tidak bergerak, seperti tempat-tempat 

wisata, peninggalan sejarah, museum dan sebagainya. Adapun sektor non basis 
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adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat yang bertempat tinggal di dalam batas-batas wilayah itu sendiri. 

Sektor ini tidak mengekspor barang, jasa maupun tenaga kerja, sehingga luas 

lingkup produksi dan daerah pasar ekspor non basis hanya bersifat lokal. Sejak 

diberlakukanya UU No 32 Tahun 2004 yaitu mengenai pemberlakuan otonomi 

daerah di wilayah Indonesia, maka setiap wilayah di berikan kebebasan untuk 

menentukan arah pembangunan ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah 

dianggap lebih tahu mengenai potensi ekonomi di wilayahnya masing-masing 

dibanding dengan pemerintah pusat sehingga dapat dengan leluasa 

mengalokasikan dananya pada berbagai kegiatan ekonomi wilayahnya tersebut. 

(sumber: UU No 32 tahun 2004) 

Namun demikian adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh wilayah 

otonomi menyebabkan pemerintah daerah harus memberikan prioritas mengenai 

sektor-sektor ekonomi apa saja yang harus dikembangkan di wilayah masing-

masing. Pemilihan sektor yang tepat akan menghasilkan percepatan pertumbuhan 

ekonomi di wilayah tersebut. Sebaliknya kesalahan dalam pemilihan sektor 

ekonomi yang dikembangkan akan menyebabkan pemborosan dana, sementara 

perekonomian di wilayah tersebut juga tidak akan berkembang. Oleh karena itu, 

pemilihan sektor-sektor ekonomi yang akan dijadikan prioritas dalam 

pembangunan daerah harus dilakukan secara hati-hati dan hendaknya berdasarkan 

data-data yang tersedia di daerah tersebut.  

Mengacu kepada klasifikasi sektor-sektor ekonomi yang dibuat oleh Badan 

Pusat Statistik, terdapat sembilan sektor perekonomian yang dapat dikembangkan 
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baik di tingkat wilayah maupun tingkat nasional. Sembilan sektor tersebut adalah: 

sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, 

sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor 

perdagangan, hotel dan restauran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor 

keuangan dan jasa persewaan, sektor jasa-jasa lainnya. Masing-masing sektor 

tersebut dapat dibagi lagi menjadi lebih rinci. Misalnya jika pemerintah daerah 

ingin mengetahui sektor pertanian apa yang ingin dikembangkan di wilayah 

mereka, maka sektor pertanian dapat dibagi lagi menjadi lima yaitu tanaman 

pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Dalam ilmu ekonomi 

regional terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menentukan 

sektor-sektor mana saja yang dapat diprioritaskan untuk diberikan kucuran dana 

sehingga dapat berkembang dan menarik perkembangan sektor-sektor lainnya di 

wilayah tersebut.  

Menurut Budiharsono (2001) ada beberapa metode untuk memilih antara kegiatan 

basis dan non basis, yaitu:  

1.) Metode pengukuran langsung 

Metode ini dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha kemana 

mereka memasarkan barang yang diproduksi dan darimana mereka membeli 

bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut.  

2.) Metode pengukuran tidak langsung. Metode dengan pengukuran tidak 

langsung terdiri dari :  
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a) Metode melalui pendekatan asumsi, biasanya berdasarkan kondisi di 

wilayah tersebut (data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan kegiatan 

basis dan non basis;  

b) Metode Location Quotient dimana membandingkan porsi lapangan 

kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah tertentu dengan porsi lapangan 

kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama di wilayah atasnya. Asumsi yang 

digunakan adalah produktivitas rata-rata/konsumsi rata-rata antar wilayah yang 

sama. Metode ini memiliki beberapa kebaikan diantaranya adalah metode ini 

memperhitungkan penjualan barang-barang antara, tidak mahal biayanya dan 

mudah diterapkan;  

c) Metode campuran merupakan penggabungan antara metode asumsi dengan 

metode Location Quotient;  

d) Metode kebutuhan minimum dimana melibatkan sejumlah wilayah yang 

“sama” dengan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan distribusi minimum 

dari tenaga regional dan bukannya distribusi rata-rata.  

5. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat 

Teori pertumbuhan jalur cepat diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 

1955. Teori ini menekankan setiap wilayah perlu melihat sektor atau komoditi 

yang memliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat baik karena 

potensi alam maupun karena sektor itu memiliki compettitve advantage untuk 

dikembangkan. Artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat 

memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang 
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relait signifikan dan volume sumbangan untuk pereokonomian juga cukup besar. 

Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa diekspor (keluar daerah atau 

luar negeri). Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut 

berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. 

Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan 

saling mendukung. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikannya 

dengan sector lain yang terkait akan akan mampu membuat perekonomian tumbuh 

cepat (Tarigan, 2012). 

6. Teori Pusat Pertumbuhan (The Growth Pole Theory) 

Dalam suatu wilayah, ada penduduk atau kegiatan yang terkonsentrasi 

pada suatu tempat, yang disebut dengan berbagai istilah seperti: kota, pusat 

perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat 

permukiman, atau daerah modal. Sebaliknya, daerah di luar pusat konsentrasi 

dinamakan: daerah pedalaman, wilayah belakang (hinterland), daerah pertanian, 

atau daerah pedesaan (Tarigan, 2012). Suatu daerah dikatakan sebagai pusat 

pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu: (1) Adanya hubungan internal dari 

berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi; (2) Ada efek pengganda 

(multiplier effect); (3) Adanya konsentrasi geografis; dan (4) Bersifat mendorong 

pertumbuhan daerah dibelakangnya (Tarigan, 2012). 

7. Sektor Unggulan 

Sektor unngulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan,baik itu 

berse\kala regional,nasional,maupun internasional. Pada ruang lingkup 
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internasional sektor ekonomi dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu 

bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Pada ruang lingkup 

nasional,suatu sektor dikatakan unggulan apabila sektor tersebut mampu bersaing 

dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain,baik di pasar nasional 

ataupun domestik. 

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 (Tri Widodo, 2006). Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat 

penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada 

lokasi secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar 

dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara 

keseluruhan. Sambodo (dalam Firman, 2007), ciri-ciri sektor yang memiliki 

keunggulan adalah sebagai berikut: 

- Sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi; 

- Sektor tersebut memiliki angka penyebaran yang relative besar; 

- Sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik 

keterkaitan depan ataupun kebelakang; 

- Sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.
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C. Kerangka Pikir

Keterangan dari kerangka pikir dalam analisis sektor ekonomi unggulan 

yaitu menggunakan dua alat analisis yaitu analisis LQ dan analisis Shift Share. 

Dengan mengguanakn analisi LQ kita bisa mengetahui sektor-sektor ekonomi apa 

sajaa yang menjadi sektor ekonomi unggulan di suatu wilasayah penelitian, 

Analaisis Shift share di gunakan untuk menhitung sektor ekonomi apa yang 

mempunyai keunggulan kompetitif di bandingkan dengan sektor-sektor ekonomi 

lainnya di wilayah penelitian. Dengan menggunakan dua analisis tersebut kita bisa 

mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan di daerah penelitian. 


