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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan, analisis sektor ekonomi unggulan telah 

banyak peneliti terdahulu, dan hasil penelitian terdahulu dapat digunakan 

sebagai acuan referensi bagi peneliti, untuk membantu penelitian yang saat ini 

sedang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu: 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hajeri, dkk (2015)  

menggunakan alat analisis Typologi Klassen, Location Quetion (LQ), 

Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Shift Share. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ekonomi sektor unggulan di Indonesia Kabupaten Kubu 

Raya berdasarkan gabungan analisis dari tiga alat analisis yaitu transportasi 

dan sektor komunikasi. Sektor potensial untuk dikembangkan menjadi sektor 

unggulan di masa depan adalah industri pengolahan, elictricity, gas, dan 

sektor air bersih. Sementara dari lima sub sektor pertanian di Kabupaten 

Kubu Raya berdasarkan analisis gabungan dari ketiganya Alat analisis 

menunjukkan bahwa sub sektor peternakan berpotensi dikembangkan menjadi 

unggulan sektor ekonomi di Kabupaten Kubu Raya. 

Kuncoro  dan Budi Raharjo (2011) Hasil penelitian yang ini menggunakan 

alat analisis Location Quetion (LQ) dan analisis Gravitasi. Penelitian ini
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bertujuan untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi mana yang paling 

strategis  agar dikembangkan dan menganalisis keterkaitan-keterkaitan kota 

Cilegon dengan daerah di sekitarnya sehingga saling menunjang pertumbuhan 

perekonomianya, dan dapat memberi tambahan informasi dan bahan kajian 

tentang perkembangan perekonomian. Populasi dalam penelitian ini, adalah 

PDRB sektoral Kota Cilegon dan Provinsi Banten yang dihitung berdasarkan 

harga konstan 2000. 

Kholid (2017) Hasil penelitian ini membahas tentang potensi ekonomi di 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang bertujuan untuk mengetahui 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di DIY dengan 

mengidentifikasi sektor potensial dan pengembangan sektor potensial tersebut 

melalui analisis terhadap PDRB dan PDRB perkapita di setiap 

kabupaten/kota. Sehingga, nantinya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi pemerintah DIY pada umumnya dan pemerintah 

kabupaten/kota pada khususnya dalam pengambilan kebijakan pembangunan 

ekonomi daerah.  

Adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi dan 

periode penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu meneliti sektor ekonomi 

potensial dengan alat analisis Location Question (LQ) dan Typologi Klassen.  
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B. Landasan Teori 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah – Ekonomi Klasik 

Sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, dengan 

membawa ekonomi pada kondisi full employment dan menjamin 

pertumbuhan ekonomi sampai tercapai pada posisi stasioner (stationary 

state). Posisi stationer terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya 

termanfaatkan. Kalaupun, masih ada pengangguran, hal itu bersifat 

sementara. Pemerintah tidak perlu untuk mencampuri urusan perekonomian. 

Dengan demikian, tugas pemerintah yaitu menciptakan kondisi dan 

menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta agar dapat berperan 

optimal dalam perekonomian. Pemerintah tidak perlu terjun langsung dalam 

kegiatan produksi dan jasa. Peranan pemerintah, yaitu menjamin keamanan 

dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta membuat “aturan main” 

dengan memberi kepastian hukum dan keadilan bagi para pelaku ekonomi 

(Tarigan, 2005:47). 

2. Teori Basis Ekonomi  

Teori basis ekonomi (economic base theory), merupakan laju 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang ditentukan dengan melihat 

besarnya peningkatan di wilayah tersebut. Pada kegiatan ekonomi, 

dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Pertama, kegiatan 

basis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Lapangan 

kerja dan pendapatan pada sektor basis adalah fungsi dari permintaan yang 

bersifat exogenous (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal). 
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Sedangkan, kegiatan non basis dapat memenuhi kebutuhan konsumsi lokal 

karena sifatnya dapat memenuhi kebutuhan lokal. Permintaan sektor ini, 

sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat. Dengan 

demikian, sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat, dan tidak bisa 

berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Satu-satunya sektor, 

yang dapat meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan 

ekonomi alamiah adalah sektor basis. (Tarigan, 2005:28) 

3. Model Neo-klasik 

 Geogre H. Bort (1960), menurut model ini bahwa pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan wilayah akan sangat 

ditentukan oleh kemampuan wilayah tersebut agar dapat meningkatkan 

kegiatan produksinya. Sedangkan, kegiatan produksi pada suatu daerah tidak 

hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga 

ditentukan  pula dengan adanya  mobilitas tenaga kerja, dan mobilitas modal 

antardaerah. 

4. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang Disinergikan  

 Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (Turnpike) menurut Samuelson (1995) 

mengatakan bahwa setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau 

komoditi apa yang memiliki potensi besar, dan juga dapat dikembangkan 

dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki 

competitive advantage yang dapat dikembangkan.  

 Kebutuhan modal yang sama, sektor tersebut dapat memberikan nilai 

tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat, 
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dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar 

pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu 

bersaing pada pasar luar negeri. Perkembangan sektor tersebut, akan dapat 

mendorong sektor lain turut berkembang sehinga perekonomian secara 

keseluruhan dapat tumbuh. (Tarigan, 2005:54-55) 

5. Analisis Static Location Quotient (SLQ) dan Dinamic Location Qoutient 

(DLQ) 

Teknik analisis Static Location Quotient (SLQ), merupakan perbandingan 

relatif tentang kemampuan suatu sektor di daerah terhadap besarnya kontribusi 

suatu sektor tersebut pada daerah yang lebih luas. Teknik analisis SLQ juga 

digunakan, untuk menentukan sektor unggulan atau sektor yang berpotensi 

pada suatu daerah.  

Formulasi perbandingan, antara pangsa sektor i daerah studi k dengan, 

pangsa sektor tersebut dengan daerah referensi p, disebut dengan hasil bagi 

lokasi atau Static Location Quotient (SLQ) atau dapat ditulis: 

 

Keterangan :  

Sik = Sumbangan sektor i daerah studi k  (kabupaten/kota misalnya) dalam 

pembentukkan Produk Domestik Regional Bruto Riil (PDRB) daerah studi k. 

PDRBK = PDRB total di semua sektor di daerah studi k. 

Sip = Sumbangan sektor i daerah referensi p (Provinsi misalnya) dalam 

pembentukkan PDRB daerah referensi p. 

PDRBP = PDRB total di semua sektor daerah referensi p. 
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Berdasarkan formulasi yang ditunjukkan dalam persamaan diatas, maka 

ada tiga kemungkinan nilai SLQ yang dapat ditemukan, yaitu: 

1. Nilai SLQ di sektor i = 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di 

daerah studi k adalah sama dengan dalam perekonomian daerah referensi 

p. Sektor tersebut menjadi basis atau memiliki keunggulan komparatif. 

Komoditas di sektor tersebut tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di 

wilayahnya sendiri tapi juga dapat diekspor  ke luar wilayah. 

2. Nilai SLQ di sektor i > 1. Berarti, bahwa laju pertumbuhan sektor i di 

daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan 

sektor yang sama dengan dalam perekonomian daerah referensi p. 

Dengan demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi k 

sekaligus merupakan basis ekonomi, untuk dikembangkan lebih lanjut 

oleh daerah studi k. Sektor tersebut tergolong non basis, tidak memiliki 

keunggulan komporatif. Komoditas sektor tersebut hanya cukup untuk 

memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri. 

3. Nilai SLQ di sektor i < 1. Berarti, bahwa laju pertumbuhan sektor i di 

daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan 

sektor yang sama dengan dalam perekonomian daerah referensi p. 

Dengan demikian, sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah 

studi k dan bukan merupakan, basis ekonomi serta tidak prospektif untuk 

dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k. Sektor tersebut tergolong 

non basis. Komoditas sektor tersebut, hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar wilayah.  
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Analisis Dinamic Location Qoutient (DLQ), merupakan perkembangan 

dari SLQ dan merupakan analisis LQ yang dilakukan dalam bentuk time 

series atau trend. Dalam hal ini, Notasi giS dan Gip digunakan untuk 

menyatakan pangsa sektor (i) didaerah studi P dan di daerah referensi G. 

Dengan notasi demikian, rumus atau persamaan LQ dinamis dapat dihasilkan. 

DLQ merupakan modifikasi dari SLQ dengan mengakomodasi faktor-faktor 

pangsa sub sektor dari waktu ke waktu. DLQ dihitung dengn menggunakan 

rumus berikut: 

 

Keterangan: 

DLQip  = Indeks potensi sub sektor i di daerah studi  

gip  = Pangsa pertumbuhan PDRB sub sektor i di daerah studi 

gp  = Rata-rata pangsa pertumbuhan PDRB seluruh subsektor di 

daerah studi 

Gig    = Pangsa pertumbuhan PDRB subsektor i di daerah 

referensi 

Gg    = Rata-rata pangsa pertumbuhan PDRB seluruh subsektor i 

di daerah referensi 

t       = Selisih taun akhir dan tahun awal 

IPPSip   = Indeks potensi pengembangan subsektor i didaerah studi 

IPPSiG = Indeks potensi pengembangan subsektor i didaerah 

referensi  
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Nilai DLQ yang dihasilkan dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Jika DLQ > 1, maka potensi perkembangan subsektor i di daerah 

studi lebih cepat dibandingkan subsektor yang sama di daerah 

referensi. 

2. Jika DLQ < 1, 1, maka potensi perkembangan subsektor i di daerah 

studi lebih rendah dibandingkan daerah referensi. 

Gabungan antara nilai SLQ dan DLQ, dijadikan kriteria dalam 

menentukan apakah industri tersebut tergolong dalam klasifikasi 

sektor unggulan, prospektif, andalan atau tertinggal. (Modul 

Praktikum Ekonomi Regional , 2017:28) 

6. Analisis Typology Klassen 

Typology klassen merupakan suatu metode analisis data yang digunakan 

agar dapat mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan pada setiap 

sektor ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya 

membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan 

ekonomi daerah, dan pendapatan perkapita daerah. Dengan menentukan rata-

rata pertumbuhan ekonomi, sebagai sumbu vertical dengan rata-rata 

pendapatan perkapita sebagai sumbu  horizontal. Daerah yang diamati dibagi 

menjadi empat klasifikasi, yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh  (high 

growth and low income), daerah maju tapi tertekan (high income but low 

growth), daerah berkembang cepat (high growth but low income), dan daerah 

relative tertinggal (low growth and low income) (Syafrizal, 1997: 27-38; 

Kuncoro, 1993: Hill, 1989) (Modul Praktikum Ekonomi Regional, 2017:33). 
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7. Analisis Shift Share 

Analisis Shift-Share merupakan analisis wilayah untuk mengurangi 

kelemahan-kelemahan dari perhitungan-perhitungan indeks konsentrasi 

seperti, Location Quotient. Pada analisis ini, faktor waktu sudah 

diperhitungkan, sehingga analisis ini memiliki sifat yang dinamik yang 

dianggap memiliki manfaat yang lebih banyak dibandingkan LQ. Pada 

Metode LQ, tidak dapat menjelaskan faktor penyebab terjadi perubahan 

struktur ekonomi, sedangkan melalui analisis shift-share perubahan struktur 

ekonomi wilayah itu dijabarkan berdasarkan faktor-faktor penyebabnya.  

Analisis shift share, mengasumsikan bahwa perubahan pendapatan, 

produksi, atau tenaga kerja suatu wilayah dapat dibagi dalam tiga komponen 

pertumbuhan yaitu: 

1. Pertumbuhan Regional (PRij) bernilai positif  mengandung makna, 

bahwa wilayah tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan 

nasional rata-rata. Sedangkan, yang bertanda negatif memberi suatu 

indikasi bahwa pertumbuhan regional suatu wilayah lebih lambat 

dibandingkan pertumbuhan nasional rata-rata. 

2. Pertumbuhan Proporsional (PP) bernilai positif memberi suatu indikasi 

bahwa sektor ke-I (regional) merupakan sektor yang maju, sektor 

tersebut tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara 

keseluruhan. Pada komponen ini, bernilai negative apabila sektor tersebut 

merupakan sektor lamban. 
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3. Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) menunjukkan daya saing yang 

dimiliki suatu sektor ke-i di suatu wilayah dibandingkan dengan sektor 

yang sama pada wilayah pembanding (wilayah satu atu dua ditingkat di 

atas, bisa juga menggunakan cakupan nasional).(Daryanto dan Yundy 

Hafizrianda, 2017:26) 

 

C. Kerangka Penelitian 

 Konsep penelitian yang dijadikan dasar dalam pemikiran ini dijelaskan 

dibawah ini; 

Dalam struktur ekonomi, salah satu aspek yang paling penting untuk 

mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah adalah PDRB. Setelah kita 

mengetahui struktur ekonomi masing-masing daerah melalui PDRB daerah itu 

sendiri, maka kemudian diklasifikasikan sektor apa saja yang menjadi 

unggulan dan ekonomi basis masing-masing daerah yang dapat diketahui alat 

analisis Location Quotient. 

Kemudian mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan dengan 

mengklasifikasikan setiap sektor ekonomi pada wilayah tersebut menggunakan 

alat analisis Typologi Klassen. Sedangkan mengukur perubahan setiap sektor 

pada daerah di Kota Batu dapat diklasifikasikan berdasarkan alat Analisis Shift 

Share. Sehingga, nantinya dari hasil analisis-analisis tersebut dapat dijadikan 

sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan pertumbuhan daerah. 
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   Gambar 2.1. Konsep Penelitian 
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