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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dijadikan penulis 

sebagai dasar dari penelitian ini adalah yaitu daerah yang diambil sampelnya untuk 

diteliti adalah Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan metode analisis data yang 

digunakan yaitu analisis SLQ dan DLQ, Analisis Shift Share, dan Analisis Tipologi 

Klassen. 

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu, antara lain sebagai 

berikut:  

Penelitian yang dilakukan oleh Hasriadi (2014) meneliti tentang analisis 

sektor unggulan. Berdasarkan analisis LQ di Kolaka Utara yang sebagai sektor 

ekonomi unggulan yaitu sektor pertanian. Sedangkan sektor non unggulan yaitu 

sektor industri pengolahan. Berdasarkan hasil Shift-share menunjukan sektor 

kompetitif yaitu sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas 

dan air bersih, sektor kontruksi dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. 

Sementara untuk komoditi unggulan Kabupaten Kolaka Utara menepatkan 

komoditi kakao, cengkeh dan nilai dari sub setor perkebunan sebagai komoditi 

unggulan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mangilaleng dkk (2015) meneliti tentang analisis 

sektor unggulan. Bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan dan non unggulan 

dalam perekonomian Kabupaten Minahasa Selatan dan untuk mengetahui sektor 
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yang memberikan kontribusi besar di Kabupaten Minahasa Selatan. Menggunakan 

analisis LQ dan analisis Shift Share. Hasil dari penelitian yaitu sektor unggulan 

Kabupaten Minahasa Selatan diantaranya Pertambangan, Pertanian, Konstruksi, 

Industri, dan sektor yang mempunyai daya saing besar yaitu sektor Pertanian, 

Konstruksi dan Industri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2018) meneliti tentang analisis 

sektor ekonomi unggulan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini betujuan untuk 

menganalisis potensi sektor ekonomi dalam upaya pengembangan Provinsi 

Gorontalo. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis LQ. Hasil perhitungan LQ 

diperoleh bahwa di Kabupaten Gorontalo dan di Kota Gorontalo yang menjadi 

sektor basis adalah sektor industri pengolahan, sektor sektor listrik gas dan air 

bersih dan sektor kontruksi, sektor transpotasi dan pergudangan, sektor jasa 

keuangan. Kabupaten Gorontalo yang menjadi sektor basis yang utama adalah 

sektor pertanian sedangkan untuk Kota Gorontalo yang menjadi sektor basisnya 

adalah sektor listrik gas dan air bersih, sektor bangunan serta sektor perdagangan 

hotel dan restoran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Masloman (2018) meneliti tentang analisis 

sektor ekonomi unggulan dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi potensial yang berdaya saing dan 

dipergunakan untuk penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa 

Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis shift share. Hasil penelitian 

ini adalah sektor yang paling potensial yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, sektor 
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kontruksi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa keuangan 

dan asuransi, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan nasional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Takalumang dkk (2018) meneliti tentang 

analisis sektor ekonomi unggulan dan pertumbuhan ekonomi. Bertujuan untuk 

menganalisis sektor ekonomi unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Kepulauan Sangihe. Alat analisis yang digunakan yaitu LQ dan analisis Shift Share. 

Memperoleh hasil dari penelitian ini adalah terdapat 5 sektor Basis diantaranya 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib, Pertanian, 

Kehutanan, Dan Perikanan, Real Estate,  Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi 

Mobil Dan Sepeda Motor, Dan Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial.  

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB dapat dihutung dengan dua cara 

yaitu PDRB dengan minyak gas atau tanpa minyak gas. Pertumbuhan ekonomi 

dapat dihitung menggunakan PDRB riil (harga konstan) atau nominal (harga 

berlaku). Namun pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil akan 

memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata karena PDRB riil telah 

memasukkan faktor inflasi (Kuncoro, 2014:138). 

Petumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat 

secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut yang ditandai dengan kenaikan 

seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah 
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pada awalnya menggunakan harga berlaku, namun untuk melihat pertambahan dari 

satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya harus dinyatakan dalam bentuk riil 

yang artinya dinyatakan dalam harga konstan. (Tarigan, 2005:46). 

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian penting dalam 

analisis ekonomi wilayah dan perkotaan. Alasannya jelas karena pertumbuhan 

merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi wilayah dan 

mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama analisis 

pertumbuhan ekonomi wilayah ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah 

dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat. Disamping itu, analisis 

pertumbuhan ekonomi wilayah ini juga dapat dijelaskan dengan hubungan antara 

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah dan mengapa hal tersebut 

terjadi. (Sjafrizal,2012:22).  

Analisis shift share merupakan salah satu model pertumbuhan ekonomi 

wilayah yang juga bertujuan untuk mengetahui faktor penentu petumbuhan 

ekonomi pada wilayah tersebut. Analisis shift-share ini  merupakan model 

pertumbuhan yang cukup populer dalam ilmu ekonomi wilayah karena dapat 

mengidentifikasi peranan ekonomi nasional dan kehususan daerah bersangkutan 

terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan. Sebagaimana telah 

dijelaskan terdahulu bahwa kedua unsur ini merupakan aspek penting dalam ilmu 

ekonomi wilayah.  
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2. Teori Basis Ekonomi 

Teori basis ekonomi (economic base theory) merupakan laju pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkaan ekspor dari wilayah 

tersebut. kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi dua yaitu kegiatan basis dan 

kegiatan non basis. Hasil dari kegiatan basis dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi wilayah. ( Tarigan, 2007:28). 

Mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan 

ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya 

kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.  

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat 

secara keseluruhan yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai 

tambah (added value) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya 

dibuat dalam harga berlaku. Namun, agar dapat melihat pertambahan dari satu 

kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riel, artinya 

dinyatakan dalam harga konstan. 

Biasanya BPS dalam menerbitan laporan pendapatan regional tersedia angka 

dalam harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas 

jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi didaerah tersebut 

(tanah,modal,tenaga kerja, dan teknologi). Yang berarti secara kasar dapat 

menggambarkan kemamuran daerah tersebut. kemamuran suatu wilayah selain 

ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta diwilayah tersebut juga oleh 
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seberapa besar terjadi transfer-payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke 

luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. 

 Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam 

jangka panjang. Jadi, persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari 

persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka 

panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Menurut Boediono ada ahli 

ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat, yaitu bahwa pertumbuhan itu 

haruslah bersumber dari proses intern perekonomian tersebut.  

Tidak dapat disangkal bahwa masing – masing daerah mempunyai sektor dan 

komoditi unggulan yang berbeda, tergantung dari potensi yang dimiliki oleh daerah 

yang bersangkutan. Di samping itu jumlah penduduk dan tingkat pendapatan 

masyarakat setempat juga memengaruhi permintaan yang terdapat pada daerah 

bersangkutan. Kandungan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah 

bersangkutan tentunya juga sangat berengaruh terhadap jenis komoditi unggulan 

daerah bersangkutan. Bahkan kondisi geografis dan jarak ke daerah pasar turut pula 

memengaruhi besarnya ongkos transpor yang diperlukan untuk dapat 

memanfaatkan potensi pasar yang tersedia.  

Kegiatan pada sektor basis dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi 

wilayah. Sementara itu sektor non basis hanya digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi lokal, karena sifatnya lokal maka permintaan sektor ini sangat 

dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian, 

sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang 
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melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga satu-satunya sektor yang dapat 

meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor 

basis. (Tarigan, 2004: 28) 

3. Teori Model Basis Ekspor  

Model ini mula-mula dikenalkan oleh Douglas C. North pada tahun 1955 

yang didasarkan pada hasil studinya pada beberapa negara bagian (states) di 

Amerika Serikat. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada 

dasarnya ditentukan oleh besarnya nilai keuntungan kompetitif (competitive 

advantage) yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Bila suatu daerah tertentu 

dapat mendorong pertumbuhan produksi sektor-sektor yang mempunyai 

keuntungan kompetitif sebagai basis untuk kegiatan ekspor maka pertumbuhan 

ekonomi daerah yang bersangkutan akan dapat meningkat cepat. Hal ini dapat 

terjadi karena peningkatan kegiatan ekspor tersebut akan memberikan dampak 

berganda (multiplier effect) yang cukup besar bagi perekonomian daerah yang 

bersangkutan. (Sjafrizal, 2012) 

Pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk formulasi model basis ekspor 

tersebut adalah dengan menggunakan model basis ekonomi (economic-base model) 

yang hasil analisisnya juga akan sama. Dalam hal ini, perekonomian suatu daerah 

yang diwakili oleh nilai PDRB (Y) dapat dibagi atas dua kelompok sektor utama 

dan sangat potensial, yaitu sektor Basis sektor Non Basis. 

Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung utama 

perekonomian daerah bersangkutan karena mempunyai keuntungan kompetitif 
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(competetive advantage) yang cukup tinggi, sedangkan sektor non basis adalah 

sektor-sektor lainnya yang kurang potensial, tetapi berfungsi sebagai industri 

penunjang sektor utama, seperti sektor jasa (service industries).  

Persamaan ini dapat memberikan kesimpulan penting bahwa pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh perkembangan sektor basis yang 

terdapat di daerah bersangkutan. Sedangkan besar kecil pengaruhnya juga akan 

ditentukan oleh nilai koefisien multiplier tersebut, yaitu dengan demikian, hipotesis 

yang dapat ditarik dari model basis ekonomi ini adalah bahwa pertumbuhan 

ekonomi suatu regional berhubungan positif dengan peningkatan kegiatan sektor 

basis regional yang bersangkutan. Karena ekspor suatu daerah umumnya dihasilkan 

oleh sektor basis daerah bersangkutan, maka kesimpulan ini sebenarnya sama 

dengan kesimpulan dari model basis ekspor yang dijelaskan terdahulu. Perlu dicatat 

pula disini bahwa pengertian ekspor dalam hal ini dapat berbentuk perdagangan 

dengan luar negeri atau perdagangan antar daerah dalam suatu negara.  

4. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang Disinergikan 

 Teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan dipublikasikan oleh 

Samuelson (1955) bahwa setiap wilayah atau negara perlu melihat sektor atau 

komoditi yang memiliki potensi ekonomi yang besar dan mampu dikembangkan 

dengan cepat, baik yang disebabkan karena potensi alamnya maupun sektor yang 

mempunyai competitive advantage untuk dikembangkan. (Tarigan, 2004:54-55). 

 Oleh karena itu dengan tingkat kebutuhan modal yang sama pada sektor 

tersebut akan memberikan nilai tambah yang lebih besar, mampu berproduksi 
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dalam kurun waktu yang relatif singkat dan memberikan sumbangan untuk 

perekonomian yang besar. Agar pasarnya tetap tejamin, produk yang 

diperdagangkan harus mampu bersaing dan menembus pasar luar negeri. 

Perkembangan dari sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang 

sehingga perekonomian keseluruhan akan tumbuh. 

5. Teori Sektor Unggulan 

 Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya sekarang ini memiliki 

peran yang besar terhadap perkembangan perekonomian suatu wilayah, kerena 

memiliki keunggulan-keunggulan. Faktor ini berkembang lebih lanjut melalui 

kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas 

seberapa besar peranan sektor ekonomi unggulan tersebut terhadap perekonomian 

di daerah. 

 Sektor unggulan juga merupakan sektor yang salah satunya dipengaruhi oleh 

keberadaan faktor anugrah (endowment factors). Faktor ini berkembang lebih lanjut 

melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Kriteria sektor 

unggulan bervariasi di setiap wilayah. Hal ini didasarkan pada seberapa besar sektor 

tersebut memberikan peranan dalam perekonomian daerah. Kriteria tersebut 

diantaarnya yaitu; (1) sektor tersebut mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi; (2) 

sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar; (3) 

sektor tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun 

ke belakang; dan (4) sektor tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinngi 

(Sambodo dalam Takalumang dkk, 2018). 
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C. Kerangka Pemikiran 

Untuk mengetahui perubahan peranan sektor di Kota Sorong digunakan 

analisis SLQ dan DLQ. Sedangkan untuk mengetahui pergeseran struktural 

perekonomian dan sektor unggulan sebagai prioritas pembangunan daerah Kota 

Sorong maka digunakan analisis Shift Share. Sementara itu untuk mengetahui 

klasifikasi sektor ekonomi di Kota Sorong digunakan analisis Tipologi Klasssen. 

Dari analisis Shift Share dan Tipologi Klasssen akan ditunjukkan sektor ekonomi 

yang menjadi sektor unggulan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun 

konsep kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Sumber: Sayidah Afanin, diolah 2019. 

Gambar 2.1 Konsep Kerangka Pemikiran 
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