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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dari Astasari, Ibrahim, & Harpowo, (2018) berjudul “Analisis 

Location Quotient Komoditas Cabai di Kabupaten Kediri”. Latar belakang dari 

penelitian ini, yaitu pengembangan potensi wilayah Kabupaten Kediri sebagai 

sentra produksi cabai besar dan cabai kecil, melalui penentuan wilayah 

Kecamatan basis dan non basis di Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perkembangan komoditas cabai besar dan cabai kecil di 

Kabupaten Kediri pada periode 2014 -2016, mengetahui Kecamatan yang menjadi 

sektor basis dan non basis untuk produksi cabai besar dan cabai kecil, dan 

mengetahui kecamatan yang menjadi sektor basis cabai besar dan cabai kecil pada 

tahun 2014 – 2016. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Kediri dengan 

pertimbangan Kabupaten Kediri sebagai wilayah yang berpotensi menjadi sentra 

penghasil cabai di Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif 

kuantitatif menggunakan data sekunder berupa luas areal tanam cabai besar dan 

cabai kecil serta produksi cabai besar dan cabai kecil. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan analisis LQ (Location Quotient) untuk 

mengetahui suatu komoditas dan wilayah menjadi sektor basis atau non basis. 

Hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa perkembangan luas areal tanam 

serta produksi cabai besar dan cabai kecil setiap tahun mengalami fluktuasi. 

Kecamatan Mojo merupakan wilayah basis untuk luas areal tanam dan produksi 

cabai besar, sedangkan Kecamatan Pagu merupakan wilayah basis untuk luas 

areal tanam dan produksi cabai kecil pada tahun 2014 – 2016. Perbedaan antara 

penelitian (Astasari et al., 2018) dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu 
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terletak pada objek atau jenis komoditas yang digunakan, variabel yang diukur, 

dan lokasi penelitian.  

Penelitian dari Istiqamah, (2017) berjudul “Kajian Pengembangan 

Komoditas Unggulan Buah-buahan di Kabupaten Sambas”. Permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu potensi produktivitas tanaman buah yang salah 

satunya ditinjau dari segi ketersediaan lahan di Kabupaten Sambas belum 

dikembangkan secara optimal. Oleh sebab itu, perlu adanya penentuan komoditas 

buah-buahan basis yang dapat menjadi komoditas unggulan dan berdaya saing, 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, juga memberikan 

kontribusi terhadap pembangunan daerah Kabupaten Sambas. Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan komoditas buah-buahan unggulan yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan, menentukan alternatif lokasi pengembangan 

agribisnis tanaman buah unggulan, serta menentukan strategi pengembangan 

agribisnis tanaman buahs unggulan di Kabupaten Sambas. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif kuantitatif dan data yang digunakan berupa data sekunder 

produksi buah-buahan pada sembilan belas Kecamatan di Kabupaten Sambas 

periode 2012 - 2016. Data diperoleh dari Pemerintahan Kabupaten Sambas, BPS 

Provinsi Kalimantan Barat, dan BPS Kabupaten Sambas. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis LQ (Location Quotient) untuk mengetahui 

komoditas buah unggulan di Kabupaten Sambas, dengan cara perbandingan 

produksi komoditas tingkat kecamatan dengan total produksi tingkat kecamatan 

dan perbandingan produksi komoditas tingkat kabupaten dengan total produksi 

tingkat kabupaten. Hasil penelitian tersebut, yaitu Kabupaten Sambas memiliki 19 

komoditas buah-buahan basis, meliputi belimbing, duku, durian, jeruk besar, 
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manga, jambu biji, jambu air, nagka, rambutan, salak, markisa, manggis, pisang, 

sawo, sirsak, buah naga, alpukat, nanas, dan papaya. Kecamatan Sajad merupakan 

wilayah yang berpotensi untuk pengembangan agribisnis komoditas buah-buahan 

basis. Perbedaan antara penelitian (Istiqamah, 2017) dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu terletak pada objek atau jenis komoditas yang digunakan, 

variabel yang diukur, dan lokasi penelitian.  

Penelitian dari Mulyono & Munibah, (2016) berjudul “Pendekatan Location 

Quotient dan Shift Share Analysis dalam Penentuan Komoditas Unggulan 

Tanaman Pangan di Kabupaten Bantul”. Permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu dampak yang ditimbulkan dari konversi lahan mengakibatkan 

persaingan dalam pemanfaatan lahan, sehingga perlu dilakukan pemilihan 

komoditas unggulan yang sesuai dengan zona agroekologinya atau ZAE. 

Penelitian ini bertujuan untuk komoditas unggulan subsektor tanaman pangan 

pada zona agroekolog di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

Dinas Pertanian dan Kehutanan, BPS, sera BPTP berupa luas panen tanaman 

pangan periode 2008 – 2012 dan peta pewilayahan komoditas pertanian ZAE 

skala 1:50.000 tahun 2013. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul 

dengan pertimbangan konversi lahan terus terjadi, sedangkan lahan potensial 

sawah sangat terbatas. Penelitian ini menggunakan analisis LQ (Location 

Quotient) untuk mengetahui komoditas tanaman pangan yang memiliki 

keunggulan komparatif dan SSA (Shift Share Analysis) untuk mengetahui 

komoditas tanaman pangan yang memiliki keunggulan kompetitif. Hasil 

penelitian tersebut, yaitu berdasarkan keunggulan komparatif, keunggulan 



12 
 

 
 

kompetitif, dan kesesuaian zona agroekologinya ZAE diketahui bahwa padi sawah 

merupakan komoditas unggulan tanaman pangan di kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, sebab padi sawah dapat tumbuh dengan baik di 10 

Kecamatan dengan luas areal 11.667 ha atau setara dengan 39,4% dari luas lahan 

pertanian di Kabupaten Bantul, DIY. Perbedaan antara penelitian (Mulyono & 

Munibah, 2016) dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terletak pada objek 

atau jenis komoditas yang digunakan, metode analisis data, variabel yang diukur, 

dan lokasi penelitian.  

Penelitian dari Zulfi, Wijayanto, & Pramonowibowo, (2014) berjudul 

“Peranan Subsektor Perikanan Tangkap Terhadap Pembangunan Wilayah di 

Kabupaten Pati Menggunakan Analisis Location Quotient dan Multiplier Effect”. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu belum optimalnya 

pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia, sebab belum diketahui secara pasti 

subsektor yang perlu diprioritaskan pemanfaatannya sehingga dapat tercapai 

keunggulan komparatif dan kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

peranan subsektor perikanan tangkap dan dan menghitung efek penggandaan 

dalam pembangunan wilayah, serta mengetahui komoditas unggulan dari 

perikanan tangkap di Kabupaten Pati. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder time series berupa PDRB perikanan tangkap pada 

periode 2008 – 2012. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis 

LQ (Location Quotient) untuk mengetahui komoditas perikanan tangkap unggulan 

dan kontribusi perikanan tangkap terhadap perekonomian daerah, serta analisis 

ME (Multiplier Effect) untuk mengetahui efek penggandaan terhadap 

pembangunan wilayah. Hasil penelitian tersebut, yaitu kontribusi rata-rata 
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perikanan tangkap di Kabupaten Pati terhadap PDRB sebesar 1,57% dan terhadap 

pertanian sebesar 4,85%. Subsektor perikanan tangkap memiliki nilai LQ > 1, 

yang artinya subsektor perikanan tangkap merupakan subsektor basis di 

Kabupaten Pati. Komoditas perikanan tangkap unggulan di Kabupaten Pati adalah 

ikan laying, ikan lemuru, ikan manyung, ikan cucut, ikan bambangan, dan ikan 

ekor kuning. Multiplier Effect subsektor perikanan tangkap tertinggi terdapat pada 

tahun 2009, yaitu sebesar 57,09. Perbedaan antara penelitian (Zulfi et al., 2014) 

dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu terletak pada objek atau jenis 

komoditas yang digunakan, metode analisis data, dan lokasi penelitian.  

Penelitian dari Hidayat, (2013) berjudul “Analisis Komoditas Unggulan Sub 

Sektor Perkebunan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat”. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu belum optimalnya 

pemanfaatan lahan potensial tanaman perkebunan yang tersedia dan peranan 

sektor agroindustri, sehingga mengakibatkan produksi tanaman perkebunan belum 

maksimal. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis komoditas unggulan sub 

sektor perkebunan serta menganalisis struktur dan laju pertumbuhan produksi 

komoditas sub sektor perkebunan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan 

Barat pada tahun 2005-2012. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu deskriptif analitis. Penentuan lokasi penelitian dilakukan purposive dengan 

alas an Kabupaten Bengkayang memiliki komoditas tanaman perkebunan yang 

beragam. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis LQ (Location 

Quotient) untuk menentukan komoditas unggulan, analisis DLQ (Dynamic 

Location Quotient) untuk mengetahui laju pertumbuhan produksi komoditas 

perkebunan, gabungan LQ dan DLQ untuk menganalisis posisi sub sektor 
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perkebunan baik saat ini maupun masa depan, analisis Shift Share untuk 

mengetahui pengaruh kinerja produktivitas perekonomian daerah terhadap daerah 

yang lebih besar, dan analisis SS Modifikasi E-M untuk mengetahui komoditas 

perkebunan yang memiliki keunggulan kompetitif. Hasil penelitian tersebut, yaitu 

komoditas perkebunan basis di Kabupaten Bengkayang meliputi karet, lada, 

kakao, cengkeh, dan kemiri dengan nilai LQ > 1, sedangkan komoditas yang 

diharapkan menjadi unggulan pada masa yang akan datang, antara lain kelapa 

hybrida dan kelapa dalam dengan nilai DLQ > 1. Komoditas yang mengalami 

reposisi dari basis menjadi non basis di masa yang akan datang adalah karet, lada, 

cengkeh, kemiri, serta kakao. Komoditas yang mengalami reposisi dari non basis 

menjadi basis pada masa yang akan datang, yaitu kelapa hybrida dan kelapa 

dalam. Komoditas yang tetap menjadi non basis di masa yang akan datang, antara 

lain kopi, pinang, dan kelapa sawit. Selama periode 2005 – 2012 kelapa sawit 

mengalami peningkatan pertumbuhan produksi tertinggi 1.846,03 ton, sedangkan 

komoditas karet mengalami penurunan produksi terbesar, yaitu -4.019,86 ton. 

Kakao memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan alokasi tertinggi, yaitu 

168,17 ton. Perbedaan antara penelitian (Hidayat, 2013) dengan penelitian yang 

akan dilakukan, yaitu terletak pada objek atau jenis komoditas yang digunakan, 

variabel yang diukur, metode analisis data, dan lokasi penelitian.  

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) 

Teori basis ekonomi (economic base theory) mengemukakan bahwa faktor 

penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung 

dengan permintaan terhadap barang dan jasa dari luar daerah atau dalam istilah 
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lain dapat dinyatakan laju pertumbuhan ekomomi suatu wilyah ditentukan oleh 

besarnya nilai ekspor produk wilayah tersebut. Seluruh wilayah merupakan 

sebuah sistem sosio ekonomi yang terpadu (Richardson, 2001). Bedasarkan teori 

basis ekonomi, kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi hingga 

memasarkan hasil produksinya secara lebih efektif dan efisien perlu 

dikembangkan. Teori inilah yang mendasari pemikiran teknik location quotient, 

yaitu suatu teknik yang membantu dalam menentukan kapasitas ekspor 

perekonomian daerah dan derajat keswasembadaan (self-sufficiency) suatu sektor. 

Menurut Glasson, (1990), konsep dasar basis ekonomi digolongkan menjadi dua 

sektor, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah sektor yang 

melakukan kegiatan mengekspor barang dan jasa keluar batas perekonomian 

masyarakatnya atau sektor yang mampu memasarkan produknya guna memenuhi 

kebutuhan daerah lain. Sedangkan, sektor non basis merupakan kegiatan 

menyediakan produk baik berupa barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan 

masyarakat di daerah tersebut, artinya sektor non basis tidak menghasilkan produk 

untuk di ekspor ke luar wilayahnya, sehingga pemasarannya bersifat lokal. 

Permintaan sektor non basis dipengaruhi oleh kemapuan perekonomian 

masyarakat setempat. Peningkatan jumlah kegiatan ekonomi basis di suatu daerah 

akan berdampak terhadap peningkatan jumlah pendapatan daerah tersebut, 

sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa di daerah dan 

mendorong kenaikan volume kegiatan ekonomi non basis (effect multiplier). 

Sebaliknya, apabila terjadi penurunan jumlah kegiatan basis, maka juga 

berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah, sehingga terjadi penurunan 

permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor non basis. 
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2.2.2 Budidaya Perikanan Tambak 

Istilah budidaya dalam kalangan pertanian digunakan untuk kegiatan usaha 

memproduksi suatu komoditas. Budidaya perikanan meliputi kegiatan usaha 

produksi komoditas ikan, baik pada kolam air tawar yang dilakukan oleh para 

petani ikan maupun tambak air payau yang dilakukan oleh para petani tambak. 

Tambak berasal dari bahasa jawa yaitu nembok, yang berarti membendung atau 

membuat bendungan air. Jadi, menambak dapat didefinisikan sebagai kegiatan 

menampung air laut dalam sebuah petakan yang digunakan untuk menangkap 

serta membudidayakan ikan jenis komoditas air payau ke dalam tambak, 

kemudian dipelihara hingga benih tersebut tumbuh dewasa. Benih-benih tersebut 

diperoleh dari laut. Perkembangan usaha tambak selama ratusan tahun banyak 

diikuti dengan tambal sulam inovasi hingga usaha ini dapat dilakukan dengan 

lebih efisien. Sehingga, pada akhirnya usaha pertambakan semakin mengarah 

pada budidaya tambak yang sebenarnya, tidak hanya untuk memikat beberapa 

jenis komoditas laut, tetapi juga dimanfaatkan untuk memelihara atau 

membesarkan komoditas tersebut (Murtidjo, 1988). 

Usaha pertambakan di Indonesia cukup baik. Daerah-daerah yang memiliki 

potensi untuk usaha pertambakan terlihat seperti sawah yang digenangi air, 

bahkan sampai 20 km ke daerah pedalaman, Karena letak pantai relatif tinggi, 

sehingga saat laut pasang, air dapat menjangkau daerah tersebut. Tambak 

menerimai suplai air dari laut melalui muara sungai, yang kemudian masuk ke 

saluran tambak (Soeseno, 1987). 
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2.2.3 Ikan Bandeng 

Ikan bandeng (Chanos chanos) merupakan salah satu jenis ikan laut yang 

memiliki potensi cukup besar untuk dibudidayakan di tambak. Karakteristik ikan 

bandeng, yaitu bentuk tubuh langsing, sirip bercabang sehingga lincah di dalam 

air, sisik seperti kaca, dan dagingnya berwarna putih. Ikan bandeng dikenal 

dengan sebutan milkfish karena dagingnya berwarna putih seperti susu dan pulen. 

Ikan bandeng memiliki sifat euryhalien atau tahan terhadap perubahan kadar 

garam dalam air, sehingga sangat memungkinkan untuk dibudidayakan dalam air 

payau (Soeseno, 1987). 

Keunikan yang dimiliki oleh ikan bandeng, yakni mulutnya tidak bergigi 

dan jenis makanannya adalah tumbuhan yang hidup di dasar laut, seperti 

ganggang biru. Selain itu, ikan bandeng memiliki usus yang ukurannya 9 kali 

lebih panjang dari tubuhnya. Ikan bandeng hanya dapat berkembang biak di laut 

yang jernih dengan kedalaman 50 meter. Telur ikan bandeng berukuran 1,2 mm 

dan mengapung di permukaan laut. Telur menetas dalam waktu 24 jam menjadi 

nener berukuran 5 mm (Murtidjo, 1988). Nener tersebut melayang terbawa ombak 

ke pantai atau muara sungai. Nener inilah yang diambil oleh petani tambak untuk 

kemudian ditebar dan dipelihara dalam tambak hingga menjadi bandeng dewasa .  

2.2.4 Udang Windu 

Udang windu (Penaeus monodon) atau yang sering dikenal dengan sebutan 

black tiger shrimp merupakan spesies udang laut yang dapat mencapai ukuran 

besar. Udang windu dapat mencapai ukuran 35 cm dan berat 260 gram pada alam 

bebas. Sedangkan yang dipelihara di tambak, ukuran panjang tubuh udang hanya 

mencapai 20 cm dan berat sekitar 140 gram. Udang windu memiliki kulit tubuh 
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yang keras, berwarna hijau kebiru-biruan, serta loreng-loreng besar. Akan tetapi, 

untuk udang windu yang habitatnya di laut memiliki ciri fisik yang sedikit 

berbeda dengan udang windu pada habitat tambak. Udang windu dewasa yang 

hidup di perairan laut memiliki kulit berwarna merah muda kekuning-kuningan 

dengan ujung kaki renang yang berwarna merah, sedangkan udang windu muda 

memiliki kulit dengan ciri khas bitnik-bintik hijau (Ghufran, 2012). 

Udang windu adalah hewan nocturnal, sehingga lebih aktif mencari makan 

di malam hari. Pada siang hari, udang lebih suka beristirahat, baik dengan cara 

membenamkan diri di dalam lumpur maupun menempel pada suatu benda yang 

terbenanm di dalam air. Bila media hidupnya dalam keadaan normal, yakni 

apabila keadaan lingkungannya cukup baik, udang jarang sekali menampakkan 

diri pada siang hari. Bila dalam suatu media pemeliharaan seperti tambak, udang 

tampak aktif bergerak pada siang hari. Selain bersifat eurihalin, udang windu juga 

bersifat euritermal, yaitu hewan yang dapat menoleransi perubahan suhu yang 

luas. Goncangan suhu yang besar di media kultur, terutama di tambak pada musim 

kemarau, masih dapat ditoleransi oleh udang windu (Ghufran, 2012). 

Spesies udang windu secara zoogeografik hanya tersebar di beberapa 

kawasan Asia Pasifik, seperti Taiwan, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. 

Sedangkan perairan di negara produsen udang yang lain, hanya dihuni oleh udang 

windu dengan ukuran lebih kecil. Ketersediaan udang windu dengan ukuran relatif 

lebih besar, yang secara alamiah hanya terdapat di beberapa negara, 

mengakibatkan usaha udang windu hanya efisien dibudidayakan pada beberapa 

negara tertentu. Hal ini berarti, negara produsen pesaing juga terbatas. Kekayaan 
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udang windu ini bagi negara Indonesia tentu merupakan keunggulan komparatif 

dalam perdagangan udang dunia (Ghufran, 2012). 

2.2.5 Udang Vanname 

Udang vanname (Litopenaeus vannamei) merupakan salah satu spesies 

udang unggul yang sejak 2002 mulai dikulturkan di tambak-tambak Indonesia. 

Udang vanname sering dikenal dengan sebutan pacific white shrimp. Udang 

vanname tergolong omnivorous scavenger atau pemakan segala (hewan, 

tumbuhan, bangkai). Jenis makanan udang vanname, antara lain yaitu plankton 

(fotiplankton dan zooplankton), alga bentik, detritus, dan bahan organik lainnya.  

Udang vanname membutuhkan makanan yang mengandung protein 32 hingga 38 

%. Lingkungan hidup yang optimal menunjang pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup (survival rate) udang vanname sama halnya dengan udang windu. Namun, 

udang vanname mempunyai toleransi yang lebih luas terhadap perubahan 

lingkungan, seperti salinitas dan temperatur. Udang vanname dapat hidup pada 

salinitas 0,1 – 60 ppt dan suhu 12 – 37 derajat celcius (Ghufran, 2012). 

2.2.6 Ikan Nila 

Ikan nila (Orechromis. Sp) merupakan jenis Tilapia yang berasal dari 

perairan di lembah sungai Nil Afrika dan pertama kali didatangkan ke Indonesia 

pada tahun 1969 dari Taiwan, 1990 dari Thailand, serta 1994 dari Filipina. Ikan 

nila termasuk dalam filum Chordata, klas Pisces, sub klas Teleoste, ordo 

Percomorphi, sub ordo Percoidea, famili Cicclidae, genus Oreochromis, dengan 

spesies Oreochromis sp (Prihartono, 2007).  

Secara umum karakteristik ikan nilai, yaitu memiliki bentuk tubuh agak 

memanjang dan pipih, emiliki garis vertikal berwarna gelap sebanyak enam buah 
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pada sirip ekor, bagian tubuh memiliki sepuluh buah garis vertikal, dan pada ekor 

terdapat delapan buah garis melintang yang ujungnya berwarna kehitaman. Mata 

ikan nila agak menonjol. Posisi sirip perut terhadap sirip dada adalah thoric 

(Kordi, 1997). 

2.2.7 Kepiting Bakau 

Kepiting bakau (Scylla serrata) merupakan salah satu jenis kepiting yang 

telah umum dibudidayakan di tambak. Kepiting bakau memiliki warna tubuh 

kemerahan hingga oranye. Kepiting bakau tergolong dalam kelas Krustasea dan 

ordo Dekapoda. Kepiting bakau dapat tumbuh hingga mencapai ukuran lebih dari 

200 mm. ukuran kepiting bakau bervariasi tergantung pada wilayah dan musim.  

Kepiting bakau merupakan hewan khas hutan bakau atau ekositem 

mangrove. Kepiting bakau juga ditemukan di daerah estuari, perairan pantai 

berlumpur, dan tambak air payau. Kepiting bakau bersifat eurihalin antara 0 – 35 

ppt, namun laju pertumbuhan terbaik adalah pada salinitas 10 – 15 ppt. 

berdasarkan daur hidup kepiting bakau, larva kepiting hidup pada salinitas 27 – 35 

ppt. kemudian memasuki muara sungai, tambak-tambak, dan perairan hutan 

mangrove bersalinitas 5 – 15 ppt. Saat hendak memijah kepiting bakau berupaya 

pada perairan bersalinitas 27 – 30 ppt (Ghufran, 2012).  

2.2.8 Rumput Laut 

Rumput laut (Gracilaria verrucosa) temasuk dalam kelas Rhodophyceae 

yang merupakan agarofit. Rumput laut adalah salah satu kelompok tumbuhan laut 

yang mempunyai sifat tidak bisa dibedakan bagian akar, batang, dan daun. 

Seluruh bagian tumbuhan disebut thallus, sehingga rumput laut tergolong dalam 

tumbuhan tingkat rendah (Susanto & Mucktianty, 2002). Ciri umum rumput laut 
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ini berbentuk pipih atau silindris. Gracilaria di tambak biasanya berwarna hijau 

gelap, kehijauan sampai keputih-putihan agak kusam, thallus kecil dan panjang, 

sehingga sering disebut bulu kambing dan biasanya hanya sedikit tercampur 

kotora. Pecabangan tidak beraturan, thallus kaku, serta didominasi warna 

kemerahan (Aslan, 2005). 

2.2.9 Udang Putih 

Udang putih (Fenneropenaeus merguiensis De Man) atau biasa dikenal 

dengan udang jerbung adalah jenis udang famili Penaeidae dan susku Decapoda. 

Udang jenis tersebut banyak ditemukan hampir di seluruh perairan Indonesia, 

mulai dari daerah estuari sampai perairan laut. Udang putih dalam perdagangan 

internasional dikenal dengan nama white shrimp atau banana prawn (Mulya et al., 

2011). 

Udang putih merupakan salah satu jenis udang yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi, sehingga udang ini banyak digemari di berbagai negara, terutawa 

wilayah Asia Tenggara dan Australia. Terbukti di beberapa restoran, udang putih 

disajikan dengan harga yang cukup mahal. Ukuran tubuh udang putih dapat 

mencapai ukuran udang windu dengan pertumbuhan yang lebih cepat. 

Menanggapi persoalan semakin maraknya impor udang putih selama beberapa 

tahun belakangan, maka upaya perbenihan dan budidaya udang putih perlu 

dilakukan, mengingat udang putih termasuk dalam jenis udang lokal. Udang putih 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk dikembangkan dan diharapkan 

bisa menjadi komoditas lokal budidaya, terutama saat udang windu mengalami 

kendala dalam budidaya. Budidaya benih komoditas udang ini dapat dilakukan 
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pada tambak air payau. Secara alami induk udang putih atau jerbung terlah 

tersebar di perairan Indonesia (Kusrini et al., 2009). 

2.2.10 Udang Api-api  

Udang api-api (Metapenaeus monoceros) merupakan salah satu jenis udang 

yang dapat dibudidayakan di tambak air payau. Udang api-api memiliki ciri fisik 

berkulit keras dan kasat, berwarna coklat muda kemerah-merahan, serta berbintik 

merah. Udang jenis ini tidak memiliki ukuran tubuh yang terlalu tidak besar, 

hanya sekitar 18cm. Udang api-api termasuk primadona di perairan estuari, sebab 

memiliki nilai ekonomis dan berperan penting dalam siklus rantai makanan 

hingga transfer energi (Wulandari, 2015). 

2.2.11 Analisis Trend 

Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk 

melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang serta untuk 

mengetahui kecenderungan data tersebut naik atau turun. Peramalan yang baik 

membutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan 

diamati dalam periode waktu relatif cukup panjang, sehingga hasil analisis dapat 

diketahui fluktuasi yang terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhi 

perubahan tersebut. Penentuan nilai trend dapat menggunakan cara, yaitu metode 

tangan bebas, metode setengah rata-rata bergerak, dan metode kuadrat terkecil 

(Hasan, 2001).  

Perencanaan dan pembuatan keputusan membutuhkan dugaan tentang apa 

yang akan terjadi di masa depan. Analisis trend digunakan untuk melihat 

perubahan yang terjadi dalam interval waktu periodik terhadap variabel tertentu. 

Analisis trend yang digunakan adalah model time series. Model time series 
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didasari oleh pola masa lalu yang akan berlangsung pada masa depan, serta 

fluktuasi data masa lalu yang dapat diukur berulang secara teratur dan dapat 

diramalkan (Hasan, 2001). Berdasarkan analisa time series dapat diperoleh ukuran 

yang akan digunakan untuk membuat keputusan pada saat ini, serta peramalan 

untuk masa depan.  

Analisis trend model time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

untuk membahas laju perkembangan produksi subsektor perikanan budidaya 

tambak di Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu lima tahun terakhir. Metode 

yang digunakan untuk analisis time series adalah adalah metode garis linier secara 

bebas, dalam hal ini akan lebih dikhususkan untuk membahas analisis time series 

dengan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil menganut prinsip bahwa 

garis yang paling sesuai untuk menggambarkan suatu data adalah garis yang 

jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trendnya terkecil atau 

minimum (Hasan,2001). Metode kuadrat terkecil membagi kasus ke dalam data 

ganjil dan genap. Secara umum persamaan garis linier dari analisis time series 

adalah Y  =  a + bX 

Keterangan:  

Y = nilai trend periode tertentu, X = periode waktu (tahun), a  = konstanta,  

b  = koefisien X, kemiringan garis trend , n  = jumlah periode waktu. 

2.2.12 Analisis Location Quotient (Kuesion Lokasi) 

Analisis location quotient (LQ) merupakan salah satu pendekatan yang 

umum digunakan dalam penelitian model ekonomi basis untuk menentukan 

kegiatan atau sektor basis dan non basis pada suatu wilayah. Location quotient 

digunakan untuk mengetahui tingkat spesialisasi sektor basis dengan cara 
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membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah tersebut dengan peranan 

kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional (Emilia, 2006).  

Location quotient adalah metode untuk menghitung perbandingan relatif 

kontribusi subsektor di suatu daerah terhadap kontribusi sektor yang bersangkutan 

dalam skala yang lebih luas, baik provinsi maupun nasional secara lebih 

sederhana dengan berbagai kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihan analisis 

location quotient dalam megidentifikasi sektor basis, yaitu penerapannya 

sederhana, cukup mudah, dan tidak membutuhkan program pengolahan data yang 

rumit. Keterbatasan analisis location quotient adalah karena demikian 

sederhananya, maka diperlukan data yang akurat dan valid (Hendayana, 2003). 

Aplikasi penerapan analisis location quotient luas dan tidak terbatas pada 

bahasan ekonomi saja. Analisis location quotient juga dapat dimanfaatkan untuk 

menentukan sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan 

potensi yang dimiliki. Berdasarkan pemahaman terhadap teori basis ekonomi, 

analisis location quotient cukup relevan digunakan sebagai metode dalam 

menentukan komoditas unggulan, khususnya dari sisi penawaran (produksi dan 

populasi). Komoditas yang berbasis lahan, seperti tanaman pangan, hortikultura, 

dan perkebunan, perhitungan didasarkan pada lahan pertanian (areal tanam atau 

areal panen), produksi, dan produktivitas. Sedangkan untuk komoditas pertanian 

yang tidak berbasis lahan, seperti usaha ternak dan perikanan, dasar 

perhitungannya digunakan dalam populasi atau hasil produksi (ekor) (Hendayana, 

2003). 

Analisis data menggunakan metode location quotient dilakukan melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut: 
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1. Insert data 

Insert data time series menurut subsektor selama tiga tahun terakhir ke 

dalam spreadsheet dengan format kolom dan baris. Kolom diisi nama 

wilayah dan tahun, sedangkan baris diisi nama komoditas yang akan 

dianalisis. 

2. Menghitung nilai rataan 

Jenis tanaman, dihitung rataan luas areal panen berdasarkan tiap komoditas 

dari seluruh subsektor. Sedangkan, untuk ternak dihitung rataan jumlah 

populasi atau produksi menurut jenis ternak dari tiap kelompok. Hasil rataan 

yang diperoleh diberi nilai “pi”. Selanjutnya, menjumlahkan nilai rataan 

masing-masing komoditas pada tiap wilayah (penjumlahan horizontal) 

menurut masing-masing subsektor. Hasilnya menunjukkan jumlah areal 

panen subsektor atau populasi ternak yang selanjutnya diberi notasi “pt”. 

3. Menjumlahkan luas areal panen atau produksi budidaya/ternak 

Jumlahkan luas areal panen dari tiap komoditas atau populasi ternak secara 

vertical menurut wilayah. Penjumlahan ini menghasilkan total luas panen 

atau total populasi ternak dari tiap wilayah yang diberi notasi “Pi”. 

Selanjutnya, jumlahkan luas panen semua komoditas tiap subsektor atau 

jumlah populasi ternak dari semua wilayah yang kemudian diberi notasi 

“Pt”. 

4. Menghitung nilai location quotient 

Langkah terakhir dalam tahapan ini adalah menghitung nilai LQ dengan 

memasukkan notasi-notasi yang diperoleh ke dalm formula LQ, yaitu pi/pt 

sebagai pembilang dan Pi/Pt sebagai penyebut. Secara ringkas dapat ditulis  
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Keterangan:  

pi =  nilai produksi komoditas ikan i pada tingkat kecamatan atau kabupaten  

pt =  total nilai produksi subsektor perikanan tambak pada tingkat kecamatan atau  

         kabupaten  

Pi =  nilai produksi komoditas ikan i pada tingkat kabupaten atau provinsi 

Pt =  total nilai produksi subsektor perikanan tambak pada tingkat kabupaten atau 

         Provinsi 

5. Interpretasi nilai location quotient 

Hasil perhitungan LQ mengahsilkan interpretasi sebagai berikut: 

a. LQ > 1 : Komoditas basis, hasil produksi komoditas tersebut tidak hanya 

dapat memenuhi kebutuhan daerahnya saja akan tetapi juga memiliki 

potensi untuk di ekspor ke luar wilayah. 

b. LQ = 1 : Komoditas non basis dalam seimbang atau hanya dapat 

memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut 

c.  LQ < 1 : Komoditas non basis dan produksi komodias di wilayah tersebut 

tidak dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, sehingga perlu 

mengimpor dari daerah lain. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu konsep yang tersusun secara logis dan 

sistematis untuk melakukan penelitian. Menurut Usman & Akbar, (2011) 

kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap objek 

permasalahan pada penelitian. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan kajian 

pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran merupakan 

LQ    = 
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argumentasi penulis yang disusun secara logis, sistematis, analitis, serta didukung 

oleh teori-teori yang relevan. 

Potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah tidak akan mempunyai arti bagi 

perekonomian daerah apabila tidak dimanfaatkan dan dikembangkan secara 

optimal. Evaluasi potensi sumberdaya pada suatu wilayah merupakan langkah 

awal untuk memperoleh data atau informasi sektor basis dan sektor non basis. 

Pengembangan potensi melalui sektor basis pada suatu wilayah merupakan bagian 

integral dari peningkatan perekonomian daerah. Penetapan sektor basis di suatu 

wilayah juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan dan strategi pembangunan wilayah.  
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Bagan 1. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan Bagan 1. Kerangka Pemikiran tersebut, penelitian ini diawali 

dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan pada wilayah 

Metode Analisis LQ (Location 

Quotient) 

Teori Basis Ekonomi  

Potensi Wilayah Kabupaten 

Sidoarjo  

Komoditas  

Basis 

Pengembangan wilayah berbasis 

sumberdaya, komoditas 

unggulan, dan efisiensi  

1. Data produksi komoditas perikanan 

budidaya tambak tingkat kecamatan. 

2. Data produksi komoditas perikanan 

budidaya tambak tingkat kabupaten. 

3. Data produksi komoditas perikanan 

budidaya tambak tingkat provinsi. 

4.  

Komoditas 

Non Basis  

Analisis Trend  

Perkembangan perikanan 

budidaya tambak 

Kabupaten Sidoarjo  

Komoditas perikanan budidaya tambak: 

1. Ikan Bandeng   4.   Ikan Nila           7. Udang Putih  

2. Udang Windu   5.   Kepiting           8. Udang Api-api 

3. Udang Vanname   6.   Rumput Laut    
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Kabupaten Sidoarjo. Pengembangan potensi wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat 

dimulai dengan menentukan sektor basis di wilayah Kabupaten Sidoarjo. 

Identifikasi sektor basis didasarkan pada teori basis ekonomi. Teori basis ekonomi 

mengungkapkan bahwa laju pertumbuhan perekonomian suatu wilayah berkaitan 

dengan kemampuan wilayah tersebut dalam mengekspor produk yang dihasilkan. 

Pengaplikasian teori basis ekonomi pada suatu daerah dilakukan melalui 

pengembangan wilayah dengan berbasis pada sumberdaya yang tersedia, potensi 

atau komoditas unggulan, serta konsep efisiensi. Sektor pertanian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah subsektor perikanan budidaya tambak Kabupaten 

Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan nilai produksi 

masing-masing komoditas perikanan tambak pada tingkat Kecamatan, Kabupaten, 

dan Provinsi dalam kurun waktu lima tahun. 

Sektor basis atau komoditas unggulan suatu wilayah dapat dianalisis dengan 

cara membandingkan nilai produksi suatu komoditas pada tingkat kecamatan 

dengan tingkat kabupaten atau membandingkan data produksi suatu komoditas 

pada tingkat kabupaten dengan tingkat provinsi. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa sektor basis suatu wilayah dapat diketahui melalui 

perbandingan data produksi komoditas perikanan budidaya tambak dalam skala 

kecil dengan nilai produksi komoditas perikanan budidaya tambak skala yang 

lebih besar atau luas. Komoditas perikanan budidaya tambak yang digunakan 

dalam penelitian ini, antara lain meliputi ikan bandeng, udang windu, udang 

vanname, ikan nila, kepiting bakau, rumput laut, udang putih, dan udang api api,. 

Perbandingan nilai produksi tersebut dihitung menggunakan metode analisis LQ 
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(Location Quotient), sehingga diperoleh hasil komoditas basis dan komoditas non 

basis pada subsektor perikanan budidaya tambak di Kabupaten Sidoarjo. 

Laju perkembangan subsektor perikanan budidaya tambak di Kabupaten 

Sidoarjo dapat dilihat menggunakan analisis trend. Perkembangan subsektor 

perikanan budidaya tambak Kabupaten Sidoarjo dinyatakan memiliki trend positif 

apabila rata-rata perubahannya cenderung meningkat atau naik. Sebaliknya, 

apabila rata-rata perubahannya berkurang atau cenderung menurun, maka 

perkembangan subsektor perikanan budidaya tambak tersebut memiliki trend  


