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BAB   II 

TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis akan memeperkan sedikit beberapa penelitian- penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan analisis potensi unggulan dan daya saing dalam sektor 

pertanian. Peneliti Srikandi Pantow, Sutomo Palar, dan Patrick Wauran (2005) yang 

membahas persis tentang potensi unggulan dan daya saing mengemukakan bahwa 

sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peluang dalam 

kegiatan pembangunan perekonomian. Pemerintah perlu untuk melihat sub sektor 

apa saja yang dapat dikembangkan agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi 

daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa pada tahun 2000-2013 

cenderung fluktuatif. Sub sektor pertanian yang menjadi basis di daerah tersebut 

yaitu sub sektor peternakan dengan rata – rata 2.33 dan sub sektor tanaman bahan 

makanan dengan rata – rata 1.79. Berdasarkan perhitungan Shift Share sub sektor 

yang sangat berpotensial meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu sub sektor 

tanaman bahan makanan. 

Penelitian berikutnya yang juga berkaitan dengan penelitian diatas yaitu 

Bagus (2011) yang juga membahas tentang peranan sektor pertanian dan subsektor 

pertanian dan perubahan posisi sektor pertanian dalam perekonomian. Berdasarkan 

hasil analisis DLQ diketahui terdapat tujuh sektor perekonomian dan empat 

subsektor pertanian yang dapat diharapkan menjadi sektor basis pada masa yang 
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akan datang. Salah satu sektor perekonomian yang mengalami perubahan yaitu sub 

sektor pertanian yaitu sektor tanaman perkebunan, peternakan dan perikanan saja. 

 Penelitian terakhir yaitu Lusminah (2008) tentang Analisis potensi wilayah 

kecamatan berbasis komoditi pertanian dalam pembangunan daerah di kabupaten 

cilacap. Salah satu hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa komoditi 

pertanian basis yang mempunyai daya saing adalah semua komoditi Sektor 

Pertanian yaitu Sub sektor tanaman bahan makanan, Sub sektor perkebunan, Sub 

sektor kehutanan, dan Sub sektor peternakan 

B.   Teori dan Kajian Pustaka 

     a.  Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) 

 Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. Teori 

ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu 

wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan 

yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian 

wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. 

Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung 

kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini 

bersifat endogenous (tidak bebas tumbuh), pertumbuhannya tergantung kepada 

kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan. (Tarigan, 2007:55). 

 Teori basis ekonomi dalam Arsyad (2010:367) merupakan laju 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan 
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ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan 

sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian 

diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang 

kerja. Asumsi tersebut 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. Untuk menganalisis ekonomi suatu wilayah, salah satu 

teknik yang lazim adalah (Location Quotient) disingkat LQ. Pada LQ dapat 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor – sektor 

basis atau unggulan. Dalam tekhnik LQ berbagai peubah (faktor) dapat 

digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja 

dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

 Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan 

dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sector 

kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relatif 

atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. 

Dari rumus LQ , apabila LQ > 1 berarti nilaia PDRB atau nilai tambah sektor i 

di wilayah analisis terhadap Total nilai PDRB atau nilai tambah wilayah adalah 

lebih besar dibandingkan dengan nilai PDRB atau nilai tambah untuk sektor 

yang sama secara provinsi. LQ > 1 memberikan indikasi bahwa sektor tersebut 

adalah basis sedangkan apabila LQ < 1 berarti sektor tersebut adalah non basis 
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b.  Teori Daya Saing 

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tetntang 

standar proses, mendefinisikan daya saing adalah kemampuan untuk 

menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat atau lebih bermakna. 

Kemampuan yang dimaksud adalah (1) kemampuan memperkokoh pangsa 

pasarnya, (2) kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, (3) 

kemampuan meningkatkan kinerja  tanpa henti, (4) kemampuan menegakkan 

posisi yang menguntungkan. 

 Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah  menciptakan  

nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan  yang  tinggi  dan  berkelanjutan  

dengan  tetap terbuka  pada  persaingan  domestik  dan  internasional. 

Perkembangan antar daerah yang tidak merata, menyebabkan pertumbuhan di 

daerah kota batu terjadi  ketimpangan antara daerah. Dalam merumuskan 

pengembangan daya saing  kabupaten/kota,  penelitian  ini  menggunakan  

konsep analisis daya saing yang menunjukkan bahwa daerah yang memiliki daya 

saing tinggi dilihat dari beberapa sub sektor-sektor daerah tersebut khususnya 

dalam sub sektor pertaniannya.  

c.  Teori Pertumbuhan Ekonomi 

 Teori pertumbuhan wilayah dari Perroux (Jhingan, 1990) menyatakan 

bahwa tidak dapat disangkal lagi pertumbuhan ekonomi terjadi tidak disemua 

tempat secara merata pada waktu yang bersamaan. Teori tersebut yang melatar 

belakangi Hirschman untuk mengemukakan teori pertumbuhan tidak berimbang 
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dan mekanisme penjalaran pertumbuhan dari suatu wilayah ke wilayah lain. 

Dalam konsep tentang penjalaran pertumbuhan, Hirschman membagi dua 

wilayah yaitu wilayah utara sebagai wilayah berkembang sedangkan wilayah 

selatan sebagai wilayah terbelakang. Pertumbuhan ekonomi di utara 

memberikan pengaruh pada selatan. Pengaruh yang menguntungkan disebut 

efek penetasan (trickling down effect) yang berarti kemajuan sektor unggulan 

terhadap sektor yang tidak diunggulkan sehingga kedua-duanya maju, 

sedangkan pengaruh yang tidak menguntungkan disebut efek pengutuban atau 

polarization effect yaitu pengambilan produk-produk unggulan dari sektor yang 

tidak diunggulkan sehingga hanya sektor unggulan yang maju sedangkan sektor 

yang tidak diunggulkan dirugikan (Hirschman, dalam Freidman dan Alonso, 

1967). 

 Dalam upaya pengembangan wilayah di negara-negara berkembang 

ternyata proses penjalaran tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan 

cenderung lambat. Contohnya perkembangan ekonomi perdesaan di Kota Batu 

berlangsung lebih lambat dari pada wilayah yang menjadi basis seperti Kota 

Malang. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya jenis industri yang tidak saling 

substitusi atau tidak menggunakan bahan baku lokal sendiri sebagai inputnya, 

sehingga wilayah-wilayah industri kurang dapat memberikan pengaruh dalam 

pengembangan ekonomi wilayah terbelakang (Saeful, 1997). 
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d.  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 unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing 

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

nasional ataupun domestik (Tambunan, 2001). 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). 

 Sektor unggulan menurut Tumenggung (1996) adalah sektor yang 

memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk 

sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. 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). 

 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 
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progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan 

memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang 

bersangkutan (Rachbini, 2001). 

 Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data 

PDRB dari daerah bersangkutan. Karena di dalam PDRB terkandung informasi 

yang sangat penting diantarnya untuk melihat output sektor ekonomi (kontribusi 

masing-masing sektor) dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah baik daerah 

provinsi maupun kabupaten/kota. 

e.   Sektor Pertanian 

 Pertanian dipandang sebagai suatu sektor yang memiliki kemampuan 

khusus dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan  (growth with equity) 

atau pertumbuhan yang berkualitas (Daryanto 2009). Semakin besarnya 

perhatian terhadap melebarnya perbedaan pendapatan memberikan stimulan 

yang lebih besar untuk lebih baik memanfaatkan kekuatan pertanian bagi 

pembangunan. 

 Sektor pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional 

menurut lapangan usaha atau sektor produksi ialah pertanian dalam arti luas. Di 

Indonesia sektor pertanian dalam arti luas dibedakan menjadi lima subsektor 

(Dumairy, 1996), yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, 

subsektor perikanan, subsektor kehutanan, dan subsektor peternakan. 

 Masing-masing subsektor dengan dasar klasifikasi tertentu, dirinci lebih 

lanjut menjadi subsektor yang lebih spesifik. Nilai tambah sektor pertanian 
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dalam perhitungan PDB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah dari 

subsektor- subsektor tersebut dan perhitungan dilakukan oleh Biro Pusat 

Statistik. Nilai tambah subsektor-subsektor tersebut dihitung dengan 

menggunakan produksi. Tingkat harga yang dipakai untuk menghitung nilai 

produksi adalah harga pada tingkat perdagangan pasar. Pembangunan pertanian 

yang terdiri atas lima subsektor diantaranya adalah subsektor pertanian, 

subsektor perkebunan, subsektor peterkanan, subsector kehutanan dan subsektor 

perikanan menjadi pembahasan ini. 

f.   Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) 

 PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah , PDRB atas 

harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan 

harga tahun 2010. (PDRB Kota Batu, 2010-2015) 

 PDRB atas dasar berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran 

struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan dmikian, PDRB merupakan 

indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam 

memanfaatkan sumberdaya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan 

dan pengambilan keputusan. 
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C.   Kerangka Pikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menganalisis Sektor Pertanian 

( Sub Sektor Bahan Makanan, Sub Sektor Perkebunan, Sub Sektor 

Perternakan, Sub Sektor Kehutanan, Sub Sektor Perikanan) 

 

Basis Ekonomi Shift Share 

Pembangunan Wilayah 

Locationt Quotient 

LQ > 1 

Sektor Basis 

LQ < 1 

Sektor Non Basis 

Dinamic Locationt 

DLQ > 1 

Sektor Basis 

DLQ < 1 

Sektor Non Basis 

SS Positif (+) SS Negatif (-) 

Posisi dan Perubahan Posisi Sektor 

Pertanian 

LQ > 1 dan DLQ > 1, Tetap Basis pada masa 

sekarang dan yang akan datang 

LQ > 1 dan DLQ < 1, Masa mendatang terjadi 

perubahan posisi dari basis ke non basis 

LQ < 1 dan DLQ > 1, , Masa mendatang terjadi 

perubahan posisi dari non basis ke basis 

LQ < 1 dan DLQ < 1, Tetap non basis pada 

sekarang dan masa yang akan datang 

Sektor Unggulan dan Daya Saing sub Sektor Pertanian di Kota 

Batu 


