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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan tentang analisis sektor ekonomi unggulan telah 

banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Hasil dari penelitan yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu dijadikan sebagai referensi bagi peneliti untuk 

membantu penelitian yang saat ini dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu 

dengan tema yang berhubungan dengan analisis sektor unggulan. 

Basori dkk (2017) melakukan penelitian analisis sektor ekonomi unggulan 

Kabupaten Jombang. Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukkan sektor 

basis adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; 

sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah 

dan daur ulang; sektor konstruksi; sektor transportasi dan pergudangan; sektor 

penyediaan akomodasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor jasa perusahaan. 

Hasil analisis Indeks spesialisasi menunjukkan nilai Indeks spesialisasi sangat 

rendah, berarti konsentrasi sektor ekonomi tersebar merata di Kabupaten Jombang. 

Hasil analisis Shift Share menunjukkan sektor yang mempunyai keunggulan 

kompetitif adalah sektor perdaganan listrik dan gas; sektor konstruksi; sektor 

pedaganan besar dan eceran; sektor pengadaan akomodasi; sektor informasi dan 

komunikasi; sektor real estate; dan sektor jasa lainnya. 

Diana dkk (2018) melakukan penelitian analisis sektor ekonomi unggulan di 

Provinsi Maluku. Hasil analisis Location Quotient (LQ) Kota Ternate menunjukkan 
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sektor unggulan tertinggi diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara 

sedangkan, sektor unggulan di Provinsi Maluku Utara adalah sektor pertanian dan 

sektor kontruksi. Hasil analisis MRP menunjukkan sektor ekonomi potensial dalam 

pertumbuhan ekonomi baik Kabupaten/Kota dan di Provinsi yaitu sektor 

perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor kontruksi dan sektor 

pengadaan listrik dan gas. Hasil analisis Shift Share menunjukkan pertumbuhan 

sektor ekonomi di Provinsi Maluku Utara berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten 

Halmahera Selatan. 

Kurniawan dkk (2017) melakukan penelitian analisis sektor ekonomi 

unggulan sub sektor pertanian di Kota Batu. Hasil analisis gabungan nilai Statistic 

Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) menunjukkan sub 

sektor unggulan dengan nilai lebih dari satu adalah sub sektor tanaman hortikultural 

dan jasa pertanian. Hasil analisis Shift Share menunjukkan daya saing sub sektor 

pertanian memiliki nilai Cij positif yang berarti memiliki keunggulan 

kompetitif dalam sektor pertaniannya. 

Ridho & Susilowati (2018) melakukan penelitian tentang sektor pertanian, 

kehutanan, perikanan di Kabupaten Lamongan. Hasil analisis gabungan nilai 

Statistic Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) 

menunjukkan subsektor kehutanan dan pertanian termasuk sektor andalan. Hasil 

analisis Shift Share menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa 

Timur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten 

Lamongan. 
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Saputri & Boedirochminarni (2018) melakukan penelitian tentang sektor 

ekonomi unggulan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis 

Tipologi Klassen menunjukkan daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Muara 

Enim dan Palembang. Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukkan 

Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki potensi sektor unggulan tertinggi diantara 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan, 

dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedah 

motor; sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman; sektor real estate; 

sektor jasa pendidikan; sektor kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa 

lainnya. Hasil analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic 

Informasi System (GIS) menunjukkan sektor basis tertinggi di kabuapten/kota Ogan 

Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Lahat, Musi Rawas, Banyuasin, Ogan 

Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, dan 

Pagar Alam adalah  sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. 

Peneliti mengambil penelitian tersebut sebagai perbandingan karena sama-

sama menganalisis sektor ekonomi unggulan dengan menggunakan alat analisis 

Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ), Shift Share 

Esteban-Marquillas dan Tipologi Klassen. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah lokasi yang dijadikan objek penelitian menggunakan 

Kabupaten Mimika yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua 

dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi 

Papua dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika Atas 

Dasar Harga Konstan 2010 tahun 2013-2017. 
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B. Landasan Teori 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah adalah salah satu unsur penting dalam 

analisis ekonomi yang berkaitan dengan wilayah maupun perkotaan. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu unsur utama di dalam pembangunan ekonomi 

wilayah serta memiliki implikasi kebijakan yang luas. Analisis mengenai 

pertumbuhan ekonomi wilayah memiliki sasaran utama untuk menjelaskan suatu 

wilayah dapat tumbuh dengan cepat atau lambat. Teori pertumbuhan ekonomi 

wilayah lebih memfokuskan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tertentu 

dengan memasukkan unsur lokasi dan tata ruang secara eksplisit ke dalam 

analisisnya (Sjafrizal, 2014:88). 

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat 

yang ditandai dengan kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi pada 

suatu wilayah. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya menggunakan harga 

berlaku, namun untuk melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu 

berikutnya dinyatakan dalam bentuk riil yang artinya harga konstran (Tarigan, 

2007:46).  

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) dapat dihitung dengan dua cara yaitu PDRB dengan minyak-gas (migas) 

adan tanpa minyak-gas (non migas). Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung 

menggunakan PDRB riil atau (harga konstan) atau nominal (harga berlaku). 

Namun, pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan PDRB riil akan 
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memberikan gambaran pertumbuhan output secara nyata karena PDRB riil telah 

memasukkan faktor inflasi (Kuncoro, 2014:138). 

2. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) 

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa pertumbuhan 

ekonomi pada suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor pada 

wilayah tersebut. Pada teori ini, kegiatan ekonomi terbagi menjadi dua yaitu 

kegiatan basis dan kegiatan non basis. Hanya hasil dari kegiatan basis yang dapat 

dijadikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut  (Tarigan, 

2007:28).  

Kegiatan basis dikatakan juga sebagai kegiatan ekspor, dimana 

mendatangkan pendapatan dari luar wilayahnya yang dihasilkan oleh semua 

kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa. Kegiatan non basis 

merupakan semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa hanya 

mampu memenuhi kebutuhan konsumsi secara lokal, sehingga permintaan akan 

kegiatan non basis sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat 

setempat. Kenaikan permintan kegiatan non basis sejalan dengan kenaikan 

pendapatan masyarakat setempat dan terikat terhadap kondisi ekonomi setempat, 

sehingga tidak dapat berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas 

dasar anggapan tersebut, kegiatan basis merupakan satu-satunya kegiatan yang 

mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melampaui pertumbuhan 

ekonomi secara alamiah (Tarigan, 2007:29). 
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3. Teori Basis Ekspor (Export-Base Model) 

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi wilayah ditentukan oleh besarnya 

keuntungan kompetitif (Competitive Advantage) yang dimiliki oleh wilayah yang 

tersebut. Suatu wilayah apabila mampu mendorong pertumbuhan setiap sektor 

ekonominya dengan memiliki keuntungan kompetitif yang merupakan basis dalam 

kegiatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi wilayah akan mengalami percepatan. 

Peningkatan ekspor mampu memberikan dampak berganda yang cukup besar pada 

perekonomian wilayah (Sjafrizal, 2014:90). 

Teori basis ekspor dalam hal ini perekonomian suatu daerah yang diwakili 

oleh nilai PDRB dapat dibagi menjadi dua kelompok sektor utama dan sangat 

potensial yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis merupakan sektor 

yang menjadi tulang punggung perekonomian suatu wilayah yang bersangkutan 

karena mempunyai keuntungan kompetitif (Competitive Advantage) yang cukup 

tinggi, sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang berfungsi 

sebagai industri penunjang seperti Service Industri. Perlu dicatat disini bahwa 

pengertian ekspor dalam hal ini dapat berbentuk perdagangan luar negeri atau 

perdagangan antar wilayah dalam suatu negara. (Sjafrizal, 2014:93).  

4. Teori Basis Eksport Richardson 

Teori basis eksport richardson membedakan kegiatan produksi/jenis 

pekerjaan yang terdapat dalam suatu wilayah atas pekerjaan dasar (basis) dan 

pekerjaan servise (non basis). Kegiatan basis merupakan kegiatan yang bersifat 

exogeneous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan 
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sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Kegiatan non 

basis merupakan kegiatan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan masarakat di 

daerahnya sendiri, sehingga pertumbuhannya memiliki ketergantungan pada 

kondisi umum perekonomian wilayah tersebut yang artinya kegiatan ini bersifat 

endogeneous (Tarigan, 2007:55-56). 

5. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang Disinergikan 

 Samuelson (1955) memperperkenalkan teori ini bahwa setiap wilayah atau 

negara perlu melihat sektor atau komoditi yang memiliki potensi ekonomi yang 

besar dan mampu dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alamnya 

maupun sektor yang mempunyai competitive advantage untuk dikembangkan 

(Tarigan, 2007:54-55).  

 Oleh karena itu, dengan kebutuhan modal yang sama pada sektor tersebut 

dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, mampu berproduksi dalam waktu 

yang relatif singkat dan memberikan sumbangan untuk perekonomian yang cukup 

besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus mampu menembus dan dapat 

bersaing di pasar luar negeri. Perkembangan dari sektor tersebut akan mendorong 

sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan 

tumbuh.  

 

C. Kerangka Pemikiran 

Sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Mimika Provinsi Papua dianalisis 

menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua Atas 
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Dasar Harga Konstan 2010 tahun 2013-2017 sebagai daerah referensi dan data 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mimika Atas Dasar Harga 

Konstan 2010 tahun 2013-2017 sebagai objek penelitian. Data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk analisis Static Location Quotient (SLQ) 

dan Dynamic Location Quotient (DLQ), analisis Shift Share Esteban-Marquillas 

dan analisis Tipologi Klassen.  

Analisis Static Location Quotient (SLQ) lebih memberikan gambaran atau 

potret kondisi sektor pada suatu titik di waktu tertentu. Hasil analisis SLQ 

dikelompokkan menjadi dua kriteria yaitu sektor basis dan sektor non basis. 

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) menitikberatkan pada perubahan atau 

dinamika sektor tersebut. Hasil analisis DLQ dikelompokkan menjadi dua kriteria 

yaitu sektor basis dan sektor non basis. Gabungan antara nilai Static Location 

Quotient (SLQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) digunakan untuk 

menganalisis sektor ekonomi tergolong unggulan, prospektif, andalan dan 

tertinggal.  

Analisis Shift Share Esteban-Marquillas digunakan untuk menganalisis 

sektor ekonomi menjadi empat kemungkinan yaitu sektor yang memiliki 

keunggulan kompetitif dan terspesialisasi, tidak kompetitif dan terspesialisasi, 

kompetitf dan terspesialisasi dan tidak kompetitf dan tidak terspesialisasi.  

Analisis tipologi klassen digunakan untuk menganalisis sektor ekonomi 

menjadi empat klasifikasi yaitu sektor cepat maju dan cepat tumbuh, sektor maju 

tapi tertekan, sektor berkembang cepat, dan sektor relatif tertinggal. 
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Hasil gabungan analisis SLQ dan DLQ digunakan untuk menentukan sektor 

unggulan, hasil analisis Shift Share Esteban-Marquillas digunakan untuk 

menentukan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi dan 

hasil analisis tipologi klassen digunakan untuk menentukan sektor yang memiliki 

potensi untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun konsep kerangka pemikiran pada 

gambar 2.1. sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Konsep Kerangka Pemikiran 
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