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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

NO TUJUAN 

PENELITIAN TUJUAN METODE 
HASIL DAN 

PEMBAHASAN 

1. Strategi 

pembangunan 

sub sektor 

tanaman 

pangan dalam 

upaya 

peningkatan 

PDRB 

kabupaten 

pati Arif 

syaifudin 

(2012) 

Komoditas 

tanaman 

pangan apa 

saja yang 

memiliki 

keunggulan 

kompetitif dan 

komparatif 

 

Bagaimana 

perencanaan 

pengembanga

n sub sektor 

tanaman 

pangan 

berdasarkan 

kelengkapan 

infrastruktur 

yang dimiliki 

kabupaten pati 

Location 

quotient (LQ) 

Shift share 

esteban 

marquillas 

Tipology 

klassen 

skalogram 

overlay 

Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui 

pengembangan 

komoditas padi terdapat 

di 

kec.sukolilo,kayen,pati,

gabus,dan margojo. 

Komoditi jagung ada di 

kec.sukolilo dan kayen. 

Komoditi kacang tanah 

berada di kec. 

Margorejo dn gembong. 

Komoditi kacang hijau 

berada di kec. Pati, 

gabus, margorejo. 

Komoditi ubi kayu 

berada di kec. 

Gembong, margoyoso. 

Komoditi ubi jalar kec. 

Winong pucak wangi, 

jaken, jakenan, 

wedarijaksa. 

2. Analisis 

potensi 

unggulan dan 

daya saing 

sektor sub 

sektor 

pertanian di 

kabupaten 

minahasa 

srikandi 

pantow, 

sutomo polar, 

dan patrick 

wauran 

(2015) 

Bagaimana 

potensi sektor 

pertanian di 

kabupaten 

minahasa  

 

Bagamana 

daya saing 

sektor 

pertanian di 

kabupaten 

minahasa 

 

 

Location 

quotient (LQ) 

Shift share 

Berdasarkan 

perhitungan LQ 

kabupaten minahasa 

mempunyai dua sub 

sektor yang menjadi 

unggulan 

perkembangan 

perekonomian daerah 

tersebut yaitu sub 

sektor tanaman dan sub 

sektor perternakan  



8 
 

3. Analisis 

produktifitas 

dan potensi 

sub sektor 

pertanian 

tanaman 

pangan pada 

tingkat 

kecamatan di 

kabupaten 

banyuwangi 

Seberapa 

besar 

produktiviitas 

sub sektor 

pertanian 

tanaman 

pangan 

Sub sektor 

pada tingkat 

kecamatan di 

kabupaten 

banyuwangi 

 

pertanian 

tanaman 

pangan apa 

saja yang 

memiliki 

potensi pada 

tingkat 

kecamatan di 

kabupaten 

banyuwangi 

Produktivitas 

Location 

quotient (LQ) 

Sistem 

informasi 

geografi 

(SIG) 

 

 

Dari kedua penelitian diatas masih menggunakan alat analisis Location 

Quotient (LQ) yang hanya menunjukkan suatu sektor basis dan non basis, oleh 

karena itu, dalam penelitian ini disempurnakan dengan menggunakan 

perhitungan produktivitas, Static Location Quotient (SLQ) dan Dinamic 

Location Quotient (DLQ)  yang merupakan modifikasi dari LQ yang 

mngelompokkan sektor pada empat kriteria, yaitu unggulan, prospektif, 

andalan, dan tertinggal. Dalam penelitian ini juga menggunakan alat analisis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan kecamatan di Kabupaten 

Banyuwangi yang dimana sub sektor pertanian tanaman pangannya berpotensi. 
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B. Landasan Teori  

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian 

suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik 

selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai 

proses ke naikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan 

dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi 

merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (Sukirno, 2000 

dalam Pantow, 2015). 

2. Teori Adam Smith 

Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan 

efisiensi, membawa ekonomi kepada full employment dan menjamin 

pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi (stationary state). Posisi 

stationer terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya termanfatkan. 

Kalaupun ada pengangguran hal itu bersifat sementara. Tugas pemerintah 

adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong 

pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. (Tarigan, 2007). 

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi mejadi lima 

tahap yang berurutan dimulai dari masa berburu, masa berternak, masa 

bercocok tanam, masa berdagag, dan tahap masa industri. Menurut teori ini, 

masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat 

modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan 

semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku 

ekonomi. Smith memandang pekerja sebagai salah satu input produksi, 
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pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini 

sebagai upaya peningkatan produktifitas kerja. Dalam pembangunan 

ekonomi, modal memegang peranan penting. Akumulasi modal akan 

menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada 

suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki 

hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kerja pada 

suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, 

mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas 

pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. 

Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya 

harus tunduk pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi 

(Kuncoro, 1997). 

3. Teori Basic Ekonomi (Economy Base Theory) 

Teori basis ekspor murni dikembanngkan pertama kali oleh Tiebout. 

Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam 

satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah 

kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal 

perekonomian wilayah dan sekaligus berfugsi mendorong tumbuhnya jenis 

pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu 

pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah 

tersebut. Artinya, sektor ini bersifat endogenous (tidak bebas tumbuh), 

pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara 

keseluruhan. (Tarigan, 2007) 
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Teori basis ekonomi merupakan laju pertumbuhan ekonomi suatu 

wilayah ditetukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. 

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, 

termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga 

akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. Asumsi 

tersebut memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai 

sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan 

pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan 

ekspor. Untuk menganalisis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang 

lazim adalah (Location Quotient) disingkat LQ. Pada LQ dapat digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau 

unggulan. Dalam teknik LQ berbagai perubah (faktor) dapat digunakan 

sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja dan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (Arsyad, 2010) 

4. Teori pertanian 

Menurut A.T Mosher (1968;19), pertanian adalah sejenis proses 

produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan 

hewan. Kegiatan-kegiatan produksi didalam setiap usaha tani merupakan 

suatu bagian usaha, dimana biaya dan penerimaan adalah penting. 

Tumbuhan merupakan pabrik pertanian yang primer, mengambil gas 

karbondioksida dari udara melalui daunnya dan diambilnya air dan hara 

kimia dari dalam tanah melalui akarnya. Dari bahan-bahan ini, dengan 

menggunakan sinar matahari, ia membuat biji, buah, serat dan minyak 

yang dapat digunakan oleh manusia. 
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Pertumbuhan tumbuhan dan hewan liar berlangsung di alam tanpa 

campur tangan manusia. Beribu-ribu macam tumbuhan di berbagai bagian 

dunia telah mengalami evolusi sepanjang masa sebagai reaksi terhadap 

adanya perbedaan dalam penyinaran matahari, suhu, jumlah air atau 

kelembaban yang tersedia serta sifat tanah. 

Tiap jenis tumbuhan menghendaki syarat-syarat tersendiri terutama 

tumbuhnya pada musim tertentu. Tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah 

menentukan jenis-jenis hewan apakah yang hidup di daerah tersebut, 

karena beberapa di antara hewan itu memakan tumbuhan yang terdapat di 

daerah tersebut, sedangkan lainnya memakan hewan lain. Sebagai 

akibatnya terdapatlah kombinasi tumbuhan dan hewan di berbagai dunia). 

5. Teori Produktivitas 

Pengertian produktivitas sangat berbeda dengan produksi. Tetapi 

produksi merupakan salah satu komponen dari usaha produktivitas, selain 

kualitas dan hasil keluarannya. Produksi adalah suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan hasil keluaran dan umumnya dinyatakan dengan 

volume produksi, sedangkan produktivitas berhubungan dengan efisiensi 

penggunaan sumber daya (masukan dalam menghasilkan tingkat 

perbandingan antara keluaran dan masukan).  

Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan sumber 

pertumbuhan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

Sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan juga merupakan 

unsur penting dalam menjaga kesinambungan peningkatan produktivitas 

jangka panjang. Dengan jumlah tenaga kerja dan modal yang sama, 
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pertumbuhan output akan meningkat lebih cepat apabila kualitas dari 

kedua sumber daya tersebut meningkat. Walaupun secara teoritis faktor 

produksi dapat dirinci, pengukuran kontribusinya terhadap output dari 

suatu proses produksi sering dihadapkan pada berbagai kesulitan.  

Disamping itu, kedudukan manusia, baik sebagai tenaga kerja kasar 

maupun sebagai manajer, dari suatu aktivitas produksi tentunya juga tidak 

sama dengan mesin atau alat produksi lainnya. Seperti diketahui bahwa 

output dari setiap aktivitas ekonomi tergantung pada manusia yang 

melaksanakan aktivitas tersebut, maka sumber daya manusia merupakan 

sumber daya utama dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan.  

Sejalan dengan fenomena ini, konsep produktivitas yang dimaksud 

adalah produktivitas tenaga kerja. Tentu saja, produktivitas tenaga kerja ini 

dipengaruhi, dikondisikan atau bahkan ditentukan oleh ketersediaan faktor 

produksi komplementernya seperti alat dan mesin. Namun. demikian 

konsep produktivitas adalah mengacu pada konsep produktivitas sumber 

daya manusia.  Secara umum konsep produktivitas adalah suatu 

perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input) persatuan 

waktu. Produktivitas dapat dikatakan meningkat apabila (J.Ravianto, 

1985:19):   

1. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) tetap. 

2. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) naik  

3. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) tetap, Output (O) naik 

4. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) naik, Output (O) naik tetapi 

jumlah kenaikan Output lebih besar daripada kenaikan Input.  
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5. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) turun tetapi 

jumlah penurunan Input lebih kecil daripada turunnya Output.  

Konsep tersebut tentunya dapat dipakai didalam menghitung 

produktivitas disemua sektor kegiatan. Menurut Putti (1989:345) 

peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-

kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber 

daya manusia (do the right thing) dan meningkatkan keluaran sebesar-

besarnya (do the thing right). Dengan kata lain bahwa produktivitas 

merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektifitas kerja 

secara total.  

Prinsip dalam manajemen produktivitas adalah efektif dalam 

mencapai tujuan dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Unsur-

unsur yang terdapat dalam produktivitas :   

a. Efisiensi.  

Produktivitas sebagai rasio output/input merupakan ukuran 

efisiensi pemakaian  sumber daya (input). Efisiensi merupakan 

suatu ukuran dalam membandingkan  penggunaan masukan (input) 

yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang  sebenarnya 

terlaksana. Pengertian efisiensi berorientasi kepada masukan.   

b. Efektivitas.    

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan 

gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara 

kuantitas maupun waktu. Makin besar presentase target tercapai, 

makin tinggi tingkat efektivitasnya.   
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c. Kualitas.  

Secara umum kualitas adalah ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh  pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan 

konsumen. Kualitas merupakan salah satu ukuran produktivitas. 

Meskipun kualitas sulit diukur secara matematis melalui rasio 

output/input, namun jelas bahwa kualitas input dan kualitas proses 

akan meningkatkan kualitas output. 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.  Kerangka Pemikiran. 
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