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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memiliki beberapa referensi dari penelitian lain yang sudah 

dilakukan sebelumnya. Terdapat  beberapa hasil penelitian yang dijadikan acuan, 

yaitu penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang dijadikan acuan sebagai referensi : 

(Wahdaniyyah, 2018), penelitiannya mengenai Strategi Pembangunan Sektor 

Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah pada Satuan Wilayah Pengembangan 

(SWP) Bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan yaitu 

analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, Skalogram dan Strength Weakness 

Opportunity Threat (SWOT). Hasil penelitiannya menunjukkan sektor unggulan 

di Kabupaten Jeneponto adalah tambak, di Kabupaten Bantaeng adalah budidaya 

laut, di Kabupaten Bulukumba budidaya laut, tambak dan sawah sedangkan di 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah perikanan tangkap. Pusat pengembangan 

sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bulukumba merupakan hierarki 1, 

Kabupaten Bantaeng merupakan hierarki 2 dan Kabupaten Kepulauan Selayar 

serta Kabupaten Jeneponto merupakan hierarki 3 dan 4. 

(Cikitha, 2018) yang meneliti tentang analisis peran sektor perikanan 

terhadap pembangunan wilayah Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Shift Share, LQ, Locatization Index (LI), dan 

Specialization Index (SI). Penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor 

perikanan tergolong progresif dan memiliki daya saing yang cukup baik, serta 
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sektor perikanan merupakan sektor basis, namun belum menjadi fokus unggulan 

dan belum dikembangkan secara khusus pada daerah tersebut.  

(Ameriyani, 2014) tentang perencanaan pengembangan sub sektor perikanan 

di lima kecamatan di Kabupaten Rembang. Hasil penelitiannya dengan 

menggunakan metode penelitian LQ, Shift Share, Tipologi Klassen, dan Overlay. 

Kabupaten Rembang memiliki komoditas potensial ikan Petek, ikan pari, dan lain-

lain; Kecamatan Sarang memiliki komoditas potensial ikan terbang, Kecamatan 

Kragan memiliki komoditas potensial ikan bawal hitam, ikan tenggiri, dan cumi-

cumi, Kecamatan Kaliori komoditas yang potensial ikan teri, Kecamatan Sluke 

memiliki komoditas potensial ikan bawal dan ikan teri. Pengembangan pada lima 

kecamatan tersebut diarahkan pada sentra penghasil perikanan tangkap laut dan 

industri pengolahan perikanan laut. 

(Marasoki , 2018) dengan judul Analisis Kontribusi Sektor Perikanan 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Tuban Jawa Timur. Metode 

penelitian yang digunakan adalah Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen. 

Hasil penelitian menunjukkan kategori komoditas terbelakang menjadi kategori 

dengan komoditas paling banyak yakni mencapai 47 jenis komoditas dari total 75 

jenis komoditas yang dianalisis. Sedangkan komoditas berkembang hanya 

terdapat pada 28 jenis komoditas dari total 75 jenis komoditas yang dianalisis.   

(Rizani, 2017) dengan judul analisi potensi ekonomi di sektor dan sub sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitiannya 

yaitu untuk menggali potensi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Shift Share, LQ, dan Model Rasio 



10 

 

Pertumbuhan (MRP). Hasil penelitiannya menunjukkan subsektor yang paling 

potensial adalah subsektor tanaman perkebunan. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian diatas yaitu 

memiliki memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui potensi pada sektor 

Perikanan serta pembangunan pada bidang perikanan. Metode analisis yang 

digunakan adalah Loqation Quatient (LQ) dan Tipologi Klassen. Sedangkan 

perbedaan dari penelitian ini ialah penggunakan metode, perbedaan lokasi 

penelitian dan kurun waktu. 

B. Landasan Teori  

1. Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana pendapatan 

perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang secara terus 

menerus dan berkelanjutan, dengan diikuti menurunnya jumlah penduduk miskin, 

dan ketimpangan pendapatan semakin menurun. Dengan demikian pembangunan 

ekonomi dapat diartikan sebagai kemajuan ekonomi atau meningkatnya 

kesejahteraan ekonomi (Kuncoro, 1997).  

Pembangunan ekonomi dapat diartikan suatu proses yang bersifat 

multidimensional, yang melibatkan kepada perubahan besar, yaitu untuk 

menciptakan pertumbuhan dan  perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, 

mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan 

pengangguran. Hal ini dapat disimpulkan indikator pembangunan mencakup 

pertumbuhan ekonomi, dan berkurangnya ketimpangan pendapatan  (Todaro, 

2000). 
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Berdasarkan pernyataan diatas pembangunan ekonomi merupakan suatu 

kenyataan fisik, kombinasi dari proses sosial, ekonomi dan institusional untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi harus 

mencakup tiga tujuan inti pembangunan (Todaro, 2000). 

1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam 

barang kebutuhan hidup yang pokok yaitu seperti : pangan, sandang, 

papan, kesehatan, adan perlindungan keamanan. 

2) Peningkatan standar hidup, yaitu tidak hanya beripa peningkatan 

pendapatan, tetapi termasuk penambahan penyediaan lapangan 

pekerjaan, perbaikan dalam hal kualitas pendidikan, serta peningkatan 

atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan. Semua itu bertujuan tidak 

hanya untuk meningkatkan kesejahteraan materiil, melainkan juga 

menumbuhkan jati diri pribadi masyarakat.  

3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial yaitu kebebasan bagi 

setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan.  

Pembangunan ekonomi daerah yaitu suatu proses dimana pemerintah 

daerah bersama seluruh komponen masyarakat, berusaha dalam mengelola 

sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan baru dan dapat mendorong perkembangan kegiatan ekonomi 

daerah. Tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan 
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pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor menurut Arsyad dalam 

(Rizani, 2017). 

Pembangunan wilayah merupakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga 

kerja, dan semberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana 

pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi 

ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pembiayaan pembangunan 

daerah, kewirausahaan kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara 

luas menurut adisasmita dalam (Mangun, 2017). 

2. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Pertumbuhan ekonomi secara umum diartikan sebagai suatu ukuran 

kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu 

tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan 

tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan pada 

suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (sukirno, 2006). 

Perkembangan ekonomi didefinisikan dalam tiga hal yaitu: perkembangan 

ekonomi diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam jangka 

waktu yang panjang. Kedua adalah kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka 

panjang. Ketiga yaitu kesejahteraan ekonomi. Dengan demikian perkembangan 

ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional perkapita 

naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan perbaikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Jhingan, 2016). 

1) Teori pertumbuhan jalur cepat  
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Teori pertumbuhan jalur cepat oleh Samuelson bahwa setiap wilayah perlu 

melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat 

dikembangkan dengan cepat. Potensi tersebut bisa berupa sektor yang memiliki 

sumberdaya alam yang potensial maupun karena sektor tersebut memiliki 

keunggulan kompetitif untuk dikembangkan. Artinya, dengan adanya modal yang 

sama sektor tersebut dapat memberikana nilai tambah yang lebih besar, dapat 

berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk 

perekonomian juga cukup besar. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong 

sektor lain untuk berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan 

tumbuh (Tarigan, 2005). 

2) Teori Basis Ekspor  

Menurut pandangan teori basis ekspor, pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

ditentukan oleh keuntungan kompetitif (competitive Advantage) yang dimiliki oleh 

daerah yang bersangkutan. Apabila daerah tersebut dapat mendorong pertumbuhan 

pada sektor/kegiatan ekonomi yang mempunyai keuntungan kompetitif sebagai 

kegiatan yang basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah tersebut akan dapat 

ditingkatkan. Hal ini terjadi karena peningkatan ekspor tersebut akan memberikan 

dampak kepada perekonomian daerah tersebut. Sehingga dalam teori ini 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan positif atau sangat dipengaruhi 

oleh peningkatan ekspor dari daerah tersebut. Ekspor yang dimaksud dalam hal ini 

adalah dapat berbentuk perdagangan dengan luar negeri maupun antar dearah dalam 

suatu negara (Tarigan, 2005).  
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Pertumbuhan ekonomi wilayah dapat diartikan sebagai peningkatan volume 

variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial, yaitu sebagai peningkatan 

kemakmuran  suatu  wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau  dari 

peningkatan produksi sejumlah  komoditas yang mempunyai keunggulan atau 

potensi yang ada apada suatu wilayah. 

3. Teori Basis Ekonomi  

Teori basis ekonomi mendasarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada 

suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. 

Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu kegiatan ekonomi basis 

dan kegiatan ekonomi nonbasis. Kegiatan ekonomi basis merupakan kegiatan 

ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Artinya 

kegiatan basis selain mampu menyediakan kebutuhan produk dalam daerah 

tersebut, juga mampu mengekspor produk ke daerah lain (Tarigan, 2005). Sejalan 

dengan hal tersebut, kegiatan basis sebagai tulang punggung perekonomian 

daerah karena mempunyai keunggulan kompetitif yang cukup tinggi. Sedangkan 

kegitan non basis merupakan kegiatan yang kurang potensial akan tetapi berfungsi 

sebagai penunjang pada kegiatan basis (Sjafrizal, 2008). 

Dalam menentukan kegiatan ekonomi basis dan non basis suatu wilayah 

dapat menggunakan salah satu teknik analisis yaitu Location Quotient (LQ). 

Metode LQ dapat digunakan untuk penentuan kegiatan basis. Suatu kegiatan 

ekonomi dapat dikatakan basis yaitu kegiatan ekonomi yang memiliki daya saing 

tinggi apabila dibandingkan dengan kegiatan ekonomi pada wilayah yang lebih 

luas atau lebih tinggi tingkatannya. Perkembangan kegiatan ekonomi basis dapat 
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membantu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Hal tersebut karena 

peningkatan baik dalam segi produktivitas maupun pendapan pada kegiatan 

ekonomi basis dapat memicu dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja 

dengan tersedianya lapangan pekerjaan pada kegiatan-kegiatan ekonomi basis di 

wilayah tersebut. Dalam teknik LQ berbagai faktor dapat digunakan sebagai 

indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja dan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB).  

4. Sektor Perikanan 

Sumberdaya perikanan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat 

di perbaharui (renewable source). Menskipun demikian dalam pemanfaatan 

sumberdaya perikanan ini harus didasarkan pada kelestarian sumberdaya itu 

sendiri maupun sumberdaya lain yang bersangkutan, hal ini supaya produtivitas 

perikanan tetap seimbang. Sumberdaya perikanan secara garis besar dapat 

dimanfaatkan melalui udaha penangkapan ikan atau perikanan tangkap dan usaha 

budidaya ikan. Oleh karena itu usaha perikanan dapat dikatsakan sebagi usaha 

atau kegiatan yang dilakukan baik perorangan, rumah tangga, maupun badan 

hukum dalam bentuk menangkap ikan, membudidayakan ikan untuk menangkap 

atau membudidayakan ikan, mengolah dan lain-lain dengan tujuan untuk mencari 

keuntungan dari kegiatan tersebut menurut Monintja dalam (Marasoki , 2018). 

Berdasarkan Undang-Undang nomer 45 Tahun 2009 tentang perikanan, 

perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 

pemanfaatn sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi 

pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis 
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perikanan. Sumberdaya ikan merupakan semua potensi jenis ikan termasuk biota 

dan faktor alamiah sekitarnya yang hidup di dalam lingkungan perairan.   

Usaha dibidang perikanan dibedakan atas perikanan tangkap dan perikanan 

budidaya. Perikanan tangkap dapat diklasifikasikan menjadi dua perikanan 

tangkap laut dan perikanan tangkap di perairan umum. Perikanan tangkap laut 

adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di perairan laut, 

Perikanan tangkap perairan umum merupakan usaha penangkapan ikan dan 

organisme air lainnya di perairan umu seperti sungai, rawa, dan waduk.  

Perikanan budidaya terdapat budidaya ikan kolam adalah suatu tempat yang 

dengan sengaja dibuat untuk kegiatan budidaya dengan kapasitas air dan luas yang 

terbatas. Kolam ini bisa terbuat dari tanah, semen, beton, terpal maupun bak fiber. 

Air yang digunakan biasanya air tawar. Budidaya KJA adalah salah satu wadah 

budidaya yang biasanya diletakkan pada debit air yang besar seperti danau, sungai 

dan laut. Budidaya ikan Tambak merupakan salah satu budidaya ikan yang secara 

sengaja dibuat sebagai wadah budidaya perairan yang biasanya terletak di dekat 

pantai. Tambak biasanya diisi air dengan payau karena sumber airnya dekat 

dengan pantai. Budidaya Sawah Tambak adalah lahan sawah yang biasanya 

digunakan untuk menanam padi juga digunakan untuk budidaya ikan secara 

bergantian. 

Usaha penangkapan ikan dalam operasionalnya dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung yang terdiri atas Kapal penangkap ikan, Alat penangkapan ikan dan 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sedangkan Budidaya ikan kegiatan memelihara 
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ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan menggunakan fasilitas buatan. 

Termasuk juga kegiatan pembenihan ikan. Budidaya ikan diklasifikasikan atas 

jenis budidaya yaitu budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung dan 

sawah tambak (BPS, 2018). 

C. Kerangka Pikir  

Penelitian ini menganalisis potensi komoditas pada sektor perikanan di 

Kabupaten Lamongan. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang 

mempunyai potensi besar pada sumber daya Perikanan di Kabupaten Lamongan. 

Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang sangat strategis untuk 

dikembangkan pada bidang perikanan dan juga termasuk sentra produksi 

perikanan di Jawa Timur. Hasil produksi perikanannya cukup besar yang 

diperoleh dari kegiatan atau usaha dibidang perikanan baik perikanan tangkap 

maupun budidaya.  

Sektor unggul sebagai salah satu sektor penopang ekonomi daerah. 

Menentukan potensi pada suatu kegiatan ekonomi perlu dilakukan dalam 

menyususun suatu perencanaan pembangunan. Untuk menentukan sektor basis 

dalam perencanaan pengembangan pembangunan daerah digunakan pengaruh 

variabel keunggulan kompetitif, spesialisasi dan pertumbuhan ekonomi sektor 

terhadap sektor basis yang signifikan. Perencanaan pembangunan suatu daerah 

haruslah disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah bersangkutan dan inilah 

kunci keberhasilan program pengembangan.  
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Dalam analisis ini metode yang digunakan untuk menentukan potensi 

unggulan komoditas sektor perikanan di Kabupaten Lamongan meliputi : 

Location Quotient (LQ) dan Analisis Tipologi Klassen. Sehingga mendapatkan 

hasil yang dapat digolongkan pada subsektor perikanan mana yang mempunyai 

potensi atau prospek untuk dikembangkan. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disusun kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada Gambar 2.1  sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran 
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