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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini menggunakan beberapa acuan dari penelitian terdahulu, seperti  

penelitian yang dilakukan oleh Erawati (2011) penelitian tersebut menggunakan 

beberapa alat analisis seperti Tipologi Klassen, LQ, (MRP), Overlay,dan (RPP). 

Dengan hasil penelitian analisis tipologi klassen yaitu Kabupaten Klungkung 

memiliki PDRB per kapita lebih tinggi daripada Provinsi Bali (+), namun dengan 

laju pertumbuhan yang lebih rendah (-). Hasil analisis LQ nilai LQ nya lebih besar 

dari satu, yaitu sektor pertanian,pertambangan,dan penggalian, bangunan, serta 

sektor jasa-jasa. Hasil analisis overlay bahwa sektor ekonomi dominan 

dikembangkan sebagai sektor potensial di Kabupaten Klungkung dengan LQ dan 

nilai MRP positif selama periode tahun 2008-2010 yaitu dari sektor bangunan dan 

sektor jasa-jasa. 

Penelitian kedua diambil dari penelitian Maxthasen dan Rosalina (2015) 

penelitian tersebut menggunakan alat analisis Tipologi klassen, Shiftshare, (LQ),  

(MRP), Overlay Dan (RPP). Dengan hasil analisis tipologi klassen tidak ada sektor 

yang masuk dalam klasifikasi kuadran I (sektor maju dan tumbuh cepat). Hasil 

analisis sift share kesembilan sektor perekonomian mengalami pertumbuhan dari 

tahun ke tahun walaupun nilainya tidak konstan. Hasil analisis (LQ) sektor yang 

merupakan sektor basis yaitu sektor pertanian. Hasil analisis (MRP) sektor dominan 

pertumbuhan adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor 
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pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan real estat dan jasa perusahaan. 

Hasil analisis overlay tidak ada sektor potensial untuk dikembangkan berdasarkan 

kriteria pertumbuhan (+) dan kriteria kontribusi (+). Nilai RPP tertinggi adalah 

sektor pertanian. 

Penelitian ketiga diambil dari Sanjaya (2014) yang menggunakan alat analisis 

shiftshare klasik, shift share Esteban Marquillas dan shift share Arcelus. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa sektor unggulan di kota Madiun berdasarkan hasil 

uji analisia shift share klasik, shift share Estaban Marquillas, dan shift share Arcelus 

dengan data 2007-2008 diketahui sektor yang unggul yaitu sektor jasa-jasa, sektor 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor pengangkutan dan 

komunikasi. Pada tahun 2008-2009 diketahui sektor yang unggul yaitu sektor 

perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan. Pada tahun 2009-2010 diketahui sektor yang unggul yaitu sektor 

jasajasa, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor pengangkutan 

dan komunikasi. Pada tahun 2010-2011 diketahui sektor yang unggul yaitu sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, 

dan sektor kontruksi. Sektor yang berpotensi ekonomi berdasarkan hasil uji analisia 

shift share Estaban Marquillas dengan data tahun 2007-2011 yaitu sektor yang 

memiliki spesialisasi dan keunggulan kompetitif adalah sektor keuangan, 

persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa, dan sektor pengangkutan & 

komunikasi 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

membahas tentang menganalisis potensi sektor dan pertumbuhan ekonomi. Namun 
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yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian 

ini menggunakan metode analisis SLQ, DLQ dan Shift Share dengan tempat 

penelitian beserta tahun yang berbeda. 

B. Landasan Teori 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi sebagai persentase perubahan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) yang diukur menurut harga konstan pada tahun tertentu. 

Besaran ini dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu kriteria untuk 

mngukur perkembangan ekonomi suatu daerah. 

Menurut Boediono dalam Setyawan (2004:203), Pertumbuhan ekonomi dapat 

diartikan seagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan 

ouput perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-

faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan,  

Jadi, persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase 

pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang 

bahwa perekonomian akan terus berlanjut. Ekonomi dikatakan tumbuh atau 

berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil perkapita. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kegiatan ekonomi yang lebih 

tinggi daripada apa yang telah dicapai pada masa sebelumnya. Artinya, 

pertumbuhan akan tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam 

perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya 

(Setyawan, 2004:202) 
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2. Pembangunan Ekonomi Daerah 

Menurut Kuncoro (2004:127), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu 

proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber 

daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 

dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam kegiatan tersebut. 

Pembangunan ekonomi daerah dapat pula diartikan sebagai suatu proses 

pembentukan institusi institusi baru, pembangunan industri industri alternatif, 

perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa 

yang lebih baik, tujuan dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat yang di daerah 

tersebut sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah dan 

masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif untuk melakukan 

pembangunan daerah dengan mengelola setiap sumber daya yang ada, baik sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia. 

Perkembangan Potensi Ekonomi Daerah Potensi ekonomi suatu wilayah 

dapat dilihat dari kapasitas kemampuan pertumbuhan output/produksi jika 

dibandingkan dengan kapasitas perekonomian sekitarnya, misalnya saja 

perekonomian nasional. Jika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi di 

bawah pertumbuhan ekonomi nasional, berarti kapasitas pertumbuhan ekonomi 

belum tercapai secara optimal. Pembangunan regional sebaiknya lebih 

memperhatikan keunggulan dan karakteristik dari setiap daerah. Berbagai hasil dari 
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perkembangan dan pertumbuhan sektor ekonomi di suatu daerah, maka daerah akan 

memiliki berbagai keuntungan yang dapat diserap dalam rangka proses 

pelaksanaan, Kamludin dalam Suryani (2013). 

3. Perencanaan Pembangunan Daerah 

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai 

perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang 

tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam 

menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab. 

Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat 

secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (economic entity) yang di dalamnya 

terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. Ada dua kondisi yang 

mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu : (1) tekanan yang 

berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri yang mempengaruhi 

kebutuhan daerah dalam proses pembangunan perekonomiannya; (2) pernyataan 

bahwa perekonomian daerah dalam suatu negara dipengaruhi oleh setiap sektor 

secara berbeda-beda, misalkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan pada 

sektor industrinya sedangkan daerah lain mengalami penurunan. Inilah yang 

menjelaskan perbedaan perspektif masyarakat daerah mengenai arah dan makna 

pembangunan daerah (Kuncoro, 2004:46). 
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4. Teori Basis Ekonomi  

Menurut Saharuddin dalam Mangilaleng (2015), teori basis ekonomi terdapat 

dua sektor kegiatan, yaitu sektor basis ekonomi dan sektor nonbasis ekonomi. 

Sektor basis merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam menentukan 

pembangunan menyeluruh di daerah, sedangkan sektor nonbasis merupakan sektor 

penunjang dalam pembangunan menyeluruh tersebut. Kegiatan basis merupakan 

kegiatan yang berorientasi ekspor barang dan jasa ke luar batas wilayah 

perekonomian yang bersangkutan karena sektor ini telah mencukupi kebutuhan di 

dalam wilayah tersebut. Kegiatan nonbasis adalah kegiatan menyediakan barang 

dan jasa yang di butuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah 

perekonomian yang bersangkutan tanpa melakukan ekspor ke luar wilayah karena 

kemampuan sektor tersebut untuk mencukupi kebutuhan lokal masih terbatas. Luas 

lingkup produksi dan pemasarannya bersifat lokal. Penganjur pertama teori basis 

ekspor murni adalah Tiebout yang kemudian di kembangkan dalam pengertian 

ekonomi regional, di mana ekspor di artikan sebagai kegiatan menjual produk/jasa 

keluar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun keluar negeri. Tenaga 

kerja yang berdomisili di wilayah kita, tetapi bekerja dan memperoleh uang dan 

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 di sebut kegiatan basis.  
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5. Sektor Unggulan 

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah 

berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena 

mempunyai keunggulan-keunggulan/kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang 

lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan kegiatan ekonomi. 

Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian 

daerah. Oleh karena itu sektor unggulan menjadi bagian penting dalam 

pembangunan ekonomi wilayah. Sektor unggulan memiliki empat kriteria 

diantaranya: pertama sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi, kedua sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif 

besar, ketiga sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik 

ke depan maupun ke belakang, dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai 

tambah yang tinggi. (Sumbodo dalam Ghufron ,2008) 

6. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode 

tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB 

pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 

usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.  PDRB atas 

dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan 
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menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut 

harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, 

pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.  

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak 

dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui 

perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). 

Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan 

PDRB menurut harga konstan.  

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual 

menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan 

pengeluaran dan pendekatan pendapatan. 1. Pendekatan Produksi: Produk 

Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini 

dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian,  peternakan, 

kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri 

pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel 

dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa 

perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah). 2. Pendekatan Pengeluaran: 

Produk Domestik Regional Bruto adalah semua komponen permintaan akhir yang 

terdiri dari: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 



15 
 

(2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) 

perubahan inventori dan (5) ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor). 3. 

Pendekatan Pendapatan: Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas 

jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas 

jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan 

keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung 

lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak 

langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi) (http://www.bps.go.id/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


