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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk  memudahkan 

pengumpulan data, analisis data, serta pengolahan data. Adapun penelitian 

terdahulu sebagai berikut:  

Sunardi (2011) menggunakan variabel PDRB dan Sektor Ekonomi. Alat 

analisis yang digunakan yaitu Shift Share Klasik, Location Quotient, MRP dan 

Overlay. Hasil dari analisis sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDRB 

adalah sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa, bangunan, 

keuangan, lsitrik, gas dan air bersih, serta bangunan dan penggalian. Sektor 

unggulan dan prioritas pemabngunan ekonomi di Kabupaten Sragen adalah 

sektor pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan, dan komunikasi 

serta sektor jasa-jasa. 

Dwi R (2014) dengan menggunakan variabel pendukung sektor  PDRB 

Kabupaten Kebumen dan PDRB Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan 

Location Quotient, Shift Share, Tipologi Klassen, MRP dan Overlay. 

Berdasarkan hasil analisis bahwa sektor pertambangan dan penggalian yang 

merupakan sektor primer dan sektor jasa-jasa (sektor tersier) menempati 

klasifikasi sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. 

Miroah (2015) dengan menggunakan variabel sektor-sektor pendukung 

PDRB Kota Semarang dan PDRB Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan 

Tipologi Klassen dan Statistik Deskriptif. Hasil analisis (sektor unggulan) 
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perdagangan, hotel, restoran. (sektor potensi) sektor industri pengolahan, 

listrik, gas dan air bersih. (sektor terhambat) sektor bangunan, pertambangan 

dan galian. Dan (sektor tertinggal) yaitu sektor pertanian. 

Adapun penulis mengambil data penelitian tersebut di atas adalah sebagai 

pembanding karena sama-sama menganalisis perekonomian regional yang 

menggunakan teknik analisa Shift Share (SS), Location Quotient (LQ) dan 

Tipologi Klassen. Namun yang membedakan dari penelitian sebelumnya 

adalah wilayah dan tahun pengamatan.  

B. Teori Dan Kajian Pustaka 

1. Pembangunan Ekonomi  

Penjelasan tentang pembangunan ekonomi mempunyai arti yang kian 

luas serta mampu mencakup perubahan-perubahan terhadap susunan ekonomi 

masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ialah proses perubahan di dalam 

perjalanan waktu dengan perubahan struktural, yaitu terhadap kegiatan 

ekonomi maupun susunan ekonomi masyarakat yang berkaitan. Pembangunan 

ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada 

percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan 

mendasar dalam struktur ekonomi. 

 Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan 

menggunakan potensi sumber daya fisik secara lokal (daerah) (Ghozali, 2012). 
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Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif inisiatif yang 

berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan 

kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. 

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 sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan 

ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat (Hasbiulah, 

2015:78). Pembangunan ekonomi juga meliputi proses transformasi 

pembangunan terhadap komposisi produksi. Dengan perubahan (alokasi) 

sumber daya produksi, perubahan bentuk pembagian (distribusi) kekayaan 

serta pendapatan di antara kalangan pelaku ekonomi, dan pengubahan bentuk 

kelembagaan terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu proses pembangunan 

yang paling penting adalah meluasnya kesempatan kerja yang bersifat 

produktif. Pembangunan ekonomi berarti merupakan peningkatan terus-

menerus dalam kesejahteraan rakyat untuk negara selama periode waktu yang 

panjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari peningkatan 

pendapatan nasional, tetapi kenyataan bahwa ada tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. 

Dalam pembangunan ekonomi daerah, kebijakan pembangunan yang 

dilakukan harus didasarkan pada kekhasan pada daerah masing-masing. Hal ini 

terkait dengan potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda sehingga 

setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi unggulan yang nantinya dapat 
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dimanfaatkan dengan baik dan mampu meningkatkan perekonomian daerah 

tersebut. 

2. Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Dalam berbagai literatur buku ekonomi istilah pembangunan ekonomi 

dan pertumbuhan ekonomi sering digunakan secara silih berganti meskipun 

keduanya memiliki arti yang berbeda. Secara umum pertumbuhan ekonomi 

diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan 

suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Jadi 

perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila 

tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada masa 

sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan 

jasa yang dihasilkan (tingkat output) dalam perekonomian tersebut menjadi 

bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya (Purnomo, 2013:2). 

Berbeda dengan pengertian pertumbuhan ekonomi yang hanya melihat 

dari segi bertambahnya tingkat output dari tahun sebelumnya, pembangunan 

ekonomi lebih bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam 

kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang 

menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara 

dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan 

disegala bidang baik ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Oleh karena 

itu untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukan 

oleh tiga nilai pokok yaitu mencakup kecukupan (sustenance), harga diri (self 
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esteem) serta kebebasan (freedom) yang merupakan tujuan pokok yang harus 

dicapai oleh setiap orang dan masyarakat. 

3. Teori Harrod-Domar 

Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar merupakan teori 

pertumbuhan yang berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi di negara-negara 

maju, teori itu merupakan perkembangan langsung teori ekonomi makro 

Keynes yang merupakan teori jangka pendek yang kemudian menjadi teori 

jangka panjang. Pada model Harrod-Domar peranan investasi sangat penting. 

Dalam jangka panjang investasi mempunyai pengaruh ganda.  

Di satu sisi investasi mempengaruhi permintaan agregat di sisi lain 

investasi juga mempengaruhi kapasitas produksi nasional dengan 

menambahkan stok modal yang tersedia. Harrod menyimpulkan agar suatu 

ekonomi nasional selalu tumbuh dengan kapasitas produksi penuh yang 

disebutnya sebagai pertumbuhan ekonomi yang mantap (steady-state growth), 

efek permintaan yang ditimbulkan dari penambahan investasi harus selalu 

diimbangi oleh efek penawarannya tanpa terkecuali (Tristanto,2013). 

4. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) 

Teori basis ekonomi mendasarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

suatu daerah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekpor dari daerah tersebut. 

Kegiatan ekonomi dikelompokkan berdasarkan atas kegiatan basis dan non 

basis. Dalam pemahaman ekonomi regional, ekspor yaitu menjual produk atau 

jasa keluar daerah baik daerah lain dalam negara maupun ke luar negeri. 

Kegiatan ekspor merupakan seluruh kegiatan baik penghasil produk maupun 
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penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar daerah atau disebut kegiatan 

basis.  

Seluruh kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam 

kegiatan non basis yang merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu 

memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, permintaan sektor ini 

sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat setempat, sehingga sektor ini 

terikat dengan kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi 

pertumbuhan ekonomi daerah. Anggapan ini, satu-satunya sektor yang mampu 

meningkatkan perekonomian daerah melebihi pertumbuhan alamiah adalah 

sektor basis. (Sindu, 2016:10) 

5. Regional Economies Problem (Permasalahan Ekonomi Daerah) 

Pembangunan local atau daerah yang sampai hari ini masih di jumpai di 

mana-mana, terhitung dari tahun 2000 otonomi daerah dengan yang diharapkan 

dapat mengatasi permasalah ekonomi daerah, namun paket-paket permasalahan  

pembangunan ekonomi daerah masih marak dijumpai, yang segera menjadi 

tantangan para pengambil kebijakan, pemerintah, pengusaha, akademisi dan 

stakeholder lainnya. 

Permasalahan ini mengkasifikasikan lima paket permasalahan ekonomi 

daerah yakni : 

1). Pulau Jawa masih terlalu dominan sebagai pusat kegiatan perekonomian, 

baik kegiatan produksi, distribusi, maupun jasa.  
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2). Lemahnya keterkaitan ekonomi antardaerah/wilayah juga ditunjukkan 

dengan adanya kesenjangan ekonomi antarkabupaten dan kota, yang 

digambarkan dari besarnya rata-rata PDRB kota yang hampir dua kali 

lebih besar dari rata-rata PDRB kabupaten. Kesenjangan tersebut terjadi 

lebih besar di Indonesia bagian barat, yaitu dengan rasio PDRB rata-rata 

kota terhadap kabupaten ialah 227 persen, sedangkan di Indonesia bagian 

timur hanya sebesar 171 persen. 

3). Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah Indonesia Barat pertumbuhan 

ekonomi wilayah kota yang tinggi belum memberikan kontribusi positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten sehingga terlihat 

adanya kesenjangan ekonomi yang besar antara wilayah kabupaten dengan 

wilayah kota di Indonesia bagian Barat bila dibandingkan dengan 

Indonesia bagian Timur. 

4). Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekonomi 

daerah serta partisipasi stakeholder lokal/daerah dalam pengambilan 

keputusan terkait pengembangan ekonomi daerah masih rendah. 

5). Rendahnya kapasitas lembaga dan fasilitasi dalam mendukung percepatan 

pengembangan ekonomi lokal dan daerah, (Fungsi lembaga-lembaga 

fasilitasi ekonomi daerah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, baik 

dari segi kapasitas, jumlah maupun jangka waktunya kurang optimal, 

Kapasitas tenaga fasilitator pengembangan ekonomi lokal dan daerah 
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masih terbatas, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun oleh non 

pemerintah).  

6. Scale Economies and Multiple Market (Skala Ekonomi dan Pasar 

Berganda) 

Skala ekonomis adalah fenomenaa turunnya biaya produksi perr unit dari 

suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah 

produksi (output). Skala ekonomi membahas hubungan antara biayaa produksi 

dengan jumlah produksi. Faktor-faktor skala ekonomi yaitu biaya-biaya tetap 

dalam produksi, seperti biaya pembelian gedung, mesin atau infrastruktur 

produksi lainnya. 

Pasar berganda (multimarket) merupakan bentuk pasar yang didalamnya 

terdapat lebih dari satu komoditas yang saling berinteraksi satu sama lain. 

Yaitu, permintaan dan penawaran suatu komoditas dipengaruhi oleh 

permintaan dan penawaran komoditas lainnya. Kesetimbangan dalam pasar 

berganda tercapai jika permintaan dan penawaran sama besarnya untuk semua 

komoditas yang ada didalam pasar. Harga yang memenuhi kondisi diatas 

dinamakan harga kesetimbangan. Apabila untuk suatu harga awal, harga 

tersebut terus bergerak menuju harga kesetimbangan pada waktu yang terus 

bertambah, maka harga kesetimbangan tersebut stabil.  

7. The Growing Concern with Regional Development (Kekhawatiran Yang 

Berkembang Dengan Perkembangan Daerah) 
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Dinamika politik dan keamanan internasional semakin intens karena 

dibawah pengaruh fenomena globalisasi dan berbagai implikasinya, negara-

negara di dunia dituntut untuk saling bekerjasama, namun pada sisi lain 

persaingan antarnegara dalam melindungi kepentingan nasional juga semakin 

meningkat. Interdependensi antarnegara semakin menguat, tetapi pada saat 

yang bersamaan kesenjangan kekuatan ekonomi dan militer semakin melebar 

karena agenda dan isu internasional masih dominan dipengaruhi oleh agenda 

dan kebijakan negara-negara maju.  

Akibatnya negara-negara berkembang yang memiliki sumberdaya 

terbatas, harus lebih hati-hati mengatasi permasalahan yang dihadapi dan lebih 

aktif memperkuat ketahanan nasional di berbagai bidang dan lebih baik dalam 

melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam melindungi kepentingan-

kepentingan  nasionalnya. Untuk itu, melakukan telaah dan prediksi 

kecenderungan (analisa) lingkungan strategis global dan regional, bagi proses 

perumusan kebijakan nasional dalam berbagai bidang. 

8. Basic Issues of Regional Development Strategy (Permasalahan 

Mendasar dalam Strategi Pembangunan Daerah) 

a) Masalah Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka 

dari itu, apabila pembangunan ekonomi pada suatu negara tidak berjalan atau 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan sangat berpengaruh 

terhadap jalannya pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Secara umum, 
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permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami oleh negara 

berkembang yaitu pengangguran, kemiskinan, ketimpagan dalam distribusi 

pendapatan dan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Hal ini menunjukkan 

ketidak merataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan penghambat 

proses pembangunan ekonomi. Berikut ini adalah penjabaran dari beberapa 

masalah pembangunan ekonomi : 

1. Kemiskinan 

Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan 

sulit terselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan yang 

merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara 

sedemikinan rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan 

tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai 

tingkat pembangunan yang lebih tinggi. 

Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi yang tujuan salah satunya 

adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau mensejahterakan 

masyarakta, apabila semakin banyaknya kemiskinan di suatu negara maka 

tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut tidak terpenuhi atau tidak berjalan 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu, banyaknya angka 

kemiskinan pada suatu negara sangat berpengharuh terhadap jalannya 

ekonomi. 
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2. Pengangguran 

Hal ini sudah tidak asing lagi ketika kita membicarakan masalah 

pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran ini terjadi karena jumlah 

pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia dan masih 

adanya anak yang putus sekolah sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan 

serta terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK karena krisis global. 

Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan 

berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan 

berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk 

melakukan perluasan atau pendirian industri baru, dengan demikian tingkat 

investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. 

3. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan 

Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin 

semakin curam yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan 

berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindak kriminal. Ketimpangan 

dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan Sumber Daya Alam (SDA), keahlian, 

bakat, dan kapital (sistem ekonomi dimana perdagangan, industri dan alat-alat 

produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengn tujuan memperoleh 

keuntungan dalam ekonomi pasar, pemilik modal dalam melakukan usahanya 

berusaha untuk meraih keuntungan sebasar-besarnya), serta strategi 

pembangunan yang tidak tepat yang berorientasi pada pertumbuhan. 

 



18 
 

4. Tingginya angka pertumbuhan penduduk 

Tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya 

angka kelahiran di suatu negara, tingginya angka kelahiran disebabkan karena 

pada saat ini banyaknya atau maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan 

kehamilan dini pula.  

b) Strategi Pembangunan Ekonomi 

Adapun strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan oleh suatu 

Negara adalah sebagai berikut : 

1. Strategi Pertumbuhan 

Strategi pembangunan ekonomi Negara Terpusat pada pembentukan 

modal,serta menanamkan secara seimbang,terarah dan memusat. Selanjutnya 

bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui 

proses merambat kebawah atau melalui tindakan koreksi Pemerintah 

mendistribusikan hasil pembangunan. Kritik paling keras dari strategi yang 

pertama ini adalah bahwa kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang 

semakin tajam. 

2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan 

Konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan 

melalui teknik social engineering, yaitu penyusunan perencanaan induk dan 

paket program terpadu. Jika pembangunan ekonomi ingin terlaksanakan 

diperlukan sarana untuk menunjang kegiatan ekonomi, terutama penyediaan 

fasilitas pendidikan, kesehatan dan jalan raya. 



19 
 

3. Membuat dan Melaksanakan Perencanaan Pembangunan 

Tujuannya tentu untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi, namun 

demikian, apa arti perencanaan tanpa pelaksanaan. Oleh karna itu, dalam 

perencanaan ini perlu adanya dukungan pemerintah dan pengawasan dari seluruh 

masyarakat. 

4. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok 

Sasaran dan strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. 

Jika kebutuhan pokok tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan hasil 

rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada kepengangguran sebaiknya 

usaha-usaha lebih mengarahkan untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan,kebutuhan pokok dan lain lain.  

9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto 

seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah suatu negara 

yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. 

PDRB adalah salah satu indeks yang biasanya digunakan untuk menilai tingkat 

keberhasilan pengembangan ekonomi daerah.  

Untuk mengukur seberapa besar kinerja perekonomian suatu wilayah 

disuatu negara maka dapat dilihat dari kontribusi Produk Domestik Regional 

Bruto terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) total nasional. 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator ekonomi 
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makro yang berperan dalam membuat perencanaan kebijaksanaan dalam 

pembangunan, menentukan arah pembangunan serta mengevaluasi hasil 

pembangunan wilayah tersebut (Novrilasari, 2008:38). 

PDRB dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi 

sektoral agar dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan 

perubahan pada pertumbuhan ekonomi. PDRB dapat diartikan pula sebagai 

suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah tersebut. 

10. Sektor Unggulan 

Sektor unggulan ekonomi adalah sektor yang mempunyai ketangguhan 

dan kemampuan tinggi yang dapat berfungsi sebagai fondasi harapan 

pembangunan ekonomi. Sektor unggulan adalah tulang punggung dan kekutan 

pendorong perekonomian, maka dapat juga dikatakan sebagai sektor kunci atau 

sektor pemimpin ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan 

merupakan cerminan dari struktur ekonomi, sehingga dapat juga dilihat sebagai 

salah satu aspek dari suatu perekonomian. Kebijakan ekonomi saat ini 

perkembangannya ditukukkan ke sektor ekonomi yang unggul dan terkait erat 

dengan kepentingan masyarakat luas dan terkait dengan kemampuan 

masyarakat serta  sesuai dengan sumber daya ekonomi lokal.  

Kriteria dari sektor-sektor unggulan akan sangat bervariasi. Hal ini 

didasarkan atas seberapa besar peran sektor tersebut terhadap perekonomian 
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darah, diantaranya : sektor unggulan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang 

tinggi; sektor tersebut memiliki penyerapan tenaga kerja yang relatif besar;  

sektor ini memiliki hubungan antar sektor yang tinggi baik kedepan atau 

kebelakang; juga dapat didefinisikan sebagai sektor yang dapat menciptakan 

nilai tambah yang tinggi. (Hajeri, 2015:254). 

11. Sektor Ekonomi  

Sektor ekonomi merupakan bidang kegiatan ekonomi dimana penduduk 

suatu negara melakukan berbagai aktifitas melalui kegiatan produksi dengan 

menggunakan satu atau kombinasi beberapa faktor produksi sebagai input 

untuk menghasilkan satu atau beberapa jenis output sehingga faktor produksi 

tersebut mendapatakan balas jasa. 

12. Analisis Location Quotient (LQ) 

Teknik analisis ini merupakan salah satu cara untuk menetapkan kategori 

apakah suatu sektor termasuk dalam sektor basis atau bukan basis. Jika LQ  

lebih dari satu maka sektor tersebut adalah sektor basis, tetapi jika LQ kurang 

dari satu maka sektor itu termasuk sektor non basis. Metode LQ adalah salah 

satu metode yang dipakai dalam model ekonomi sebagai langkah pertama 

untuk mengetahui sektor aktivitas yang mendorong pertumbuhan. LQ 

menghitung konsentrasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. 

Metode LQ digunakan dalam membahas kondisi ekonomi, merujuk pada 

identifikasi kegiatan ekonomi untuk sektor ini sebagai sektor unggulan dari 

suatu aktivitas ekonomi (industri). Asumsi metode LQ adalah penduduk di 
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daerah yang memiliki pola permintaan yang sama dengan daerah referensi dari 

pola permintaan.  

Kelebihan Metode LQ : 

Location Quotient adalah alat analisis yang mudah digunakan dan cepat 

sebagai metode analisis untuk suatu wilayah, yang bisa dilanjutkan dengan alat 

analisis lainnya. LQ mampu diukur berkali-kali pada setiap perubahan acuan 

dan periode waktu. Perubahan di setiap sektor mampu diketahui dengan 

membandingkan LQ dari tahun ke tahun. 

Kelemahan Metode LQ : 

Kelemahannya  mendefinisikan daerah kajian yaitu acuannya tidak sering 

tidak jelas. Akibatnya hasil hitungan LQ terkadang tidak sama dengan apa 

yang diduga. Contohnya suatu daerah kota yang diperkirakan mempunyai 

kapasitas di sektor non pangan, yang timbul malah sebaliknya.  

13. Analisis Shift-Share  

Analisis Shift Share digunakan untuk menetukan kinerja ekonomi 

regional, posisi relatif sektor ekonomi, pergeseran struktur dan identifikasi 

sektor unggulan daerah dengan ekonomi daerah referensi dalam dua periode 

atau lebih analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa pertumbuhan sektor-

sektor yang sama dengan tingkat referensi, pertumbuhan kinerja ekonomi 

daerah terbagi tiga komponen : 
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1. Pertumbuhan Regional (PR) dengan nilai positif menunjukkan bahwa daerah 

tersebut tumbuh lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan nasional. Adapun, yang 

nilai negatif memberi indikasi bahwa rata-rata pertumbuhan nasional. 

2. Pertumbuhan Proporsional (PP) dengan nilai positif menunjukkan indikasi 

sektor ke-i (regional) merupakan sektor yang maju, sektor ini tumbuh lebih 

cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan 

Proporsional nilai negatif menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor 

lamban. 

3. Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) yang memungkinkan adanya daya saing 

yang dimiliki suatu sektor ke-i di suatu daerah dibandingkan dengan sektor 

yang sama pada daerah pembanding (daerah satu atau dua tingkat dapat juga 

menggunakan pandangan nasional). 

14.  Analisis Tipologi Klassen 

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk melihat gambaran tentang 

pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi atau klasifikasi 

sektor ekonomi. Gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan daerah ini, 

dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi 

daerah pada masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga dapat dipergunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan pembangunan 

daerah. 
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C. Kerangka Pemikiran   

Produk Doemstik Regional Bruto membutuhkan pengamatan yang 

cermat untuk mengetahui pengembangan ekonomi lebih lanjut oleh 

pemerintah. Hal ini dapat dilakukan apabila struktur ekonomi yang rinci 

mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. 

Analisa lebih lanjut digunakan analisis Location Quotient, analisis Shift Share 

dan analisis Tipologi Klassen untuk melihat kinerja dan mengidentifikasi 

sektor-sektor yang ada di PDRB untuk melihat sektor unggulan dalam 

kemajuan perekonomian Kabupaten Sorong. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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