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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian Mangilaleng, Rotinsulu, dan Rompas (2015) dengan 

judul Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan.  Hasil 

penelitian ini diperoleh bahwa yang menjadi sektor unggulan yaitu: sektor 

pertambangan, sektor pertanian sektor konstruksi, sektor industri, dan sektor 

yang mempunyai daya saing terbesar di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu: 

sektor pertanian, sektor k onstruksi, sektor industri.  Data yang tercakup dalam 

penelitian ini adalah PDRB Kabupaten Minahasa tahun 2004-2013 baik Atas 

Dasar Harga Berlakumaupun Atas Dasar Harga Konstan dan PDRB Sulawesi 

Utara tahun 2004-2013 baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar 

Harga Konstan. Disertai dengan data-data sekunder lain yang relevan dengan 

tujuan penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode analsisis LQ dan 

Shift share. 

Tujuan penulis mengambil data penelitian tersebut di atas adalah 

sebagai bahan perbandingan dan referensi karena sama-sama menganalisis 

perekonomian regional yang menggunakan teknik analisa Location Quotient, 

Shift Share, Analisis Gravitasi dan Analisis SWOT. Adapun, yang 

membedakan dari penelitian yang tersebut adalah tahun pengamatan dan 

wilayah yang diteliti dan teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian. 
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B. LANDASAN TEORI 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Boediono (1999:8) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, 

yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Jadi, dengan bukan bermaksud 

‘menggurui’, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran 

ekonomi atau hasil pada saat itu. 

Boediono (1999:1-2) menyebutkan secara lebih lanjut bahwa Pertumbuhan 

ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan ”output perkapita”. Dalam pengertian ini 

teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori 

mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut 

dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek 

yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu 

apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita 

menunjukkan kecenderungan yang meningkat. 

2. Pembangunan Ekonomi 

Menurut Schumpeter (dalam Suryana, 2000:5), pembangunan ekonomi 

bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan 

perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi 

disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. 

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan 

nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah 

sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-
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jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. 

Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa 

dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga 

perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. 

3. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 

Menurut Kusmadi, dkk., (1996  dalam Prihatin, 1999) produk domestik 

regional bruto (PDRB) merupakan satu indikator ekonomi untuk mengukur 

kemajuan pembangunan di suatu wilayah. Sebagai nilai dari semua barang dan 

jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, PDRB bermanfaat untuk 

mengetahui tingkat produk netto atau nilai tambah yang dihasilkan seluruh faktor 

produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan pola/struktur perekonomian 

pada satu tahun atau periode di suatu negara atau wilayah tertentu.  

Berdasarkan lapangan usaha, PDRB dibagi dalam sembilan sektor, 

sedangkan secara makro ekonomi dibagi menjadi tigakelompok besar yang 

disebut sebagai sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer apabila 

outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat bergantung kepada 

alam, yang termasuk dalam sektor ini adalah sektor Pertanian dan 

sektorPertambangan dan Penggalian. Untuk sektor ekonomi yang outputnya 

berasal dari sektor primer dikelompokkan ke dalam sektor sekunder, yang 

meliputi sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Minum serta 

sektorBangunan. Sedangkan sektor-sektor lainnya, yakni sektor Perdagangan, 

Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Bank dan 



8 
 

 

Lembaga Keuangan lainnya serta sektor Jasa-Jasa dikelompokkan ke dalam sektor 

tersier (Sitorus, dkk., 1997 dalam Prihatin, 1999). 

 

4. sektor unggulan 

Menurut Rachbini (2001) data PDRB merupakan informasi yang sangat 

penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan 

di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, 

maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sektor) di suatu 

daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu 

mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah 

terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga 

identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka  menentukan 

prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Manfaat mengetahui 

sektor unggulan, yaitumampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara 

nasional dan regional. 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 tenagakerja yang terserap, dan kemajuan 

teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat 

dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh 

daerah yang bersangkutan Rachbini (2001) 
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5. Analisis Location Quotient (LQ) 

Analisis LQ digunakan untuk menentukan komoditas unggulan dari segi 

produksinya. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan 

kegiatan basis dan bukan basis, diantaranya adalah teknik Location Quotient 

(LQ). Pendekatan ini sering digunakan untuk mengukur basis ekonomi. Dalam 

teknik LQ pengukuran dari kegiatan ekonomi secara relatif berdasarkan nilai 

tambah bruto atau tenaga kerja. Analisis  LQ juga dapat digunakan untuk 

menetukan komoditas unggulan dari sisi produksinya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Hairudin (2002) di Kabupaten Kotabaru dengan menggunakan anlisis 

Location Quotient (LQ) menunjukan bahwa selama periode pengamatan (1995-

2000), komoditi pertanian yang merupakan komoditi unggulan (dengan koefisien 

LQ>1) terdiri atas jagung, kacang kedelai, ubi kayu, cabe, kelapa sawit, lada, 

kerbau, udang windu, udang putih, ikan kembung, cumi-cumi, kayu meranti, kayu 

kariung. Sedangkan komoditi yang bukan unggulan (koefisien LQ < 1) terdiri atas 

padi, kacang tanah, terong, durian, mangga, kelapa dalam, karet, kopi, sapi, 

kambing, ayam buras, ayam ras, itik dan kakap merah.  

Hanik Rochmiyati (2003), mengidentifikasi tentang komoditi unggulan 

pertanian yang dilakukan di Kabupaten Pontianak dengan menggunakan alat 

analisis Location Quotient (LQ) dan hasil penelitian disimpulkan bahwa komoditi 

unggulan untuk sayuran: ketimun, sawi, terong, daun bawang, buncis; pada 

kelomok buah-buahan adalah duku, nanas, pisang dan rambutan; hasil perkebunan 

terdiri dari kelapa dalam, kelapa hibrida, dan kopi; sedangkan untuk hasil 

perikanan adalah manyung, kakap merah, kakap putih, kerapu, pari dan tongkol. 
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Asumsi yang digunakan dalam teknik ini adalah semua penduduk disetiap 

daerahmempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada 

tingkat regional/nasional (pola permintaan secara geografis sama), produktivitas 

tenaga kerja,dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap 

sektor (Arsyad, 1999). Pendekatan LQ mempunyai dua kelebihan diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

a.  Memperhitungkan ekspor, baik secara langsung maupun tidak lansung (barang 

antara).  

b. Metode ini tidak mahal dan dapat diterapkan pada data distrik untuk 

mengetahui kecendrungan. Kelebihan analisis LQ yang lainnya adalah 

analisisini bisa dibuat menarik apabila dilakukan dalam bentuk time –

series/trend, artinya dianalisis selama kurun waktu tertentu. Dalam hal ini 

perkembangan LQ bisa dilihat untuk suatu komoditi tertentu dalam kurun 

waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan (Tarigan, 2005). 

 

6. Analisis Shift Share 

Analisis ini digunakan untuk menentukan kinerja atau produktivitas suatu 

daerah, perges eran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan identifikas i 

sektor-sektor ekonomi potensial suatu daerah kemudian membandingkannya 

dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional). Analisis ini memberikan data 

tentang kinerja perekonomian dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain 

(Arsyad 1999:314). Tiga bidang yang saling berhubungan itu meliputi: (a) 

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan 
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pengerjaan agregat secara sektoral kemudian dibuat perbandingan dengan sektor 

perekonomian yang sama sebagai acuan, sehingga diketahui perubahan-perubahan 

dan perbandingannya, (b) Perges eran proporsional (proportional shift) digunakan 

untuk mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah 

dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. 

Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian 

daerah terkonsentrasi pada industriindustri yang tumbuh lebih cepat ketimbang 

perekonomian yang dijadikan acuan, dan (c) Perges eran diferensial (differential 

shift) digunakan untuk membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing 

Industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena 

itu jika perges eran diferensial dari satu industri adalah positif, maka industri 

tersebut lebih tinggi daya saingnya dibanding industri yang sama pada 

perekonomian yang dijadikan acuan 

 

7. Analisis SWOT 

Secara khusus, model analisis SWOT yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah yang diperkenalkan oleh Krans pada tahun 1992, seperti yang 

terlihat dalam diagram (gambar 3.1). Diagram ini menampilkan matriks enam 

kotak, dua yang paling atas adalah factor eksternal, yaitu faktor peluang dan anca 

man/tantangan. Sedangkan di sebelah kiri adalah kotak faktor internal yaitu 

kekuatan-kekuatan dan kelemahan sektoral. Dengan analisis SWOT tahapan 

faktor-faktor berpengaruh dalam pembangunan daerah akan ditemukan empat 

strategi (Karjoredjo 1999:78) seperti dalam tabel berikut: 
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          Faktor Eksternal 

Faktor Internal 

OPPORTUNITIES 

(O) 

THREATS  

(T) 

STRENGTH 

(S) 

COMPARATIVE 

ADVANTAGE 

(SO) 

MOBOLIZATION 

(ST) 

WEAKNESSS 

(W) 

INVESTMENT 

DIVESMENT 

(WO) 

DAMAGE 

CONTROL (WT) 

 

Kotak-kotak lainnya merupakan kotak-kotak isu srategis yang perlu 

dikembangkan, yang timbul sebagai hasil dari kotak antar faktor-faktor 

eksternal dan internal. Keempat isu strategis tersebut diberi nama sebagai 

berikut: 

a. Comparative Adventage 

Apabila di dalam kajian terlihat peluang-peluang yang tersedia ternyata 

juga memiliki posisi internal yang kuat, maka sektor tersebut dianggap memiliki 

keunggulan komparatif. Dua elemen potensial eksternal dan internal yang baik 

QE Journal │Vol.0 2 - No.01 – 38 ini tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetapi 

akan menjadi isu utama pengembangan. Meskipun demikian, dalam proses 

pengkajiannya, tidak boleh dilupakan adanya berbagai kendala dan ancaman 

perubahan kondisi lingkungan yang terdapat di sekitarnya untuk digunakan 

sebagai usaha dalam mempertahankan keunggulan komparatif tersebut (Strategi 

SO : Menggunakan kekuatanmemanfaatkan peluang). 
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b. Mobilization 

Kotak ini merupakan kotak kajian yang mempertemukan interaksi antara 

ancaman/tantangan dari luar yang diidentifikasikan untuk memperlunak 

ancaman/tantangan dari luar tersebut, dan sedapat mungkin merubahnya 

menjadi sebuah peluang bagi pengembangan selanjutnya (Strategi ST : 

Menggunakan kekuatan untuk mengusir hambatan). 

c. Invesment/Divesment  

Kotak ini merupakan kajian yang menuntut adanya kepastian dari berbagai 

peluang dan kekurangan yang ada. Peluang yang besar di sini akan dihadapi 

oleh kurangnya kemampuan potensi sektor untuk menangkapnya. 

Pertimbangan harus dilakukan secara hati-hati untuk memilih untung dan rugi 

dari usaha untuk meneri ma peluang tersebut, khususnya dikaitkan dengan 

keterbatasan potensi kawasan (StrategiWO : Menggunakan peluang untuk 

menghindari kelemahan). 

d. Damage Control  

Kotak ini merupakan tempat untuk menggali berbagai kelemahan yang 

akan dihadapi oleh sektor di dalam pengembangannya. Hal ini dapat dilihat 

dari pertemuan antara ancaman dan tantangan dari luar dengan kelemahan yang 

terdapat di dalam kawasan. Strategi yang harus ditempuh adalah mengambil 

keputusan untuk mengendalikan kerugian yang akan dialami, dengan sedikit 

demi sedikit membenahi sumberdaya internal yang ada (Strategi WT : 

Meminimalkan kelemahan dan mengusir hambatan) 
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C. Kerangka Pikir 

Untuk mengetahui pertumbuhan disuatu wilayah dapat digunakan pruduk 

domestik regional beruto sebagai acuannya. Dalam pengembangan  lebih lanjut 

dari data produk domestik regional bruto dapat diteliti sektor yang menjadi sektor 

potensial/sektor unggulan guna menentukan arah kebijakan yang perlu diterapkan 

disuatu daerah  dengan menggunakan alat analisis LQ shift share dan swot,dan 

analisis gravitasi. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

bagi pemerintah kususnya pemerimtah Kabupaten Pasuruan. 

Gambar 2.1 
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