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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Peneliti Terdahulu 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2012) Menggunakan 

alat analisis LQ, Analisis sift share, pertumbuhan dan sektor unggulan. 

Dengan hasil yakni sector industry merupakan sector basis yang memiliki 

indeks terbesar dibandingkan dengan dua sektor basis lainya yaitu sector 

pertanian dan sector keuangan. hasil analisis sift share menunjukan bahwa 

sektor yang kompetitif yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan karena memiliki nilai sift yang positif.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Imanda Nico Kareza, 2014) 

menggunakan alat analisis LQ, Shift share dan tipologi klasen. dari hasil 

yang di dapat yaitu pada tahun 2000 perekonomian di Kabupaten Kulon 

Progo relative lebih baik dibandingkan pada tahun 2009.  berdasarkan 

tingkat sektor ekonomi unggulan, ada ketimpangan dantara tingkat 

perekonomian wilayah dengan sektor unggulan Kabupaten Kulon Progo. 

yang di lihat dari berdasarkan jumlah kecamatan dari masing masing tingkat 

perekonomian wilayah. kecamatan yang memiliki tingkat perekonomian 

yang baik maka potensi sector ekonomi kecamatan tersebut semakin baik 

pula. 

Menurut  Zarkasi (2015) dengan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Tulungagung selalu mengalami kenaikan dari tahun ke 

tahunnya. namun pada akhir tahun penelitian mengalami penurunan 
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dikarenakan ada beberapa sektor PDRB yang pertumbuhannya mengalami 

penurunan. dari 9 sektor terdapat empat sektor yang pertumbuhannya tidak 

mengalami penurunan yakni sektor bangunan / konstruksi, sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi dan 

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. tetapi jika dilihat dari 

angka riil PDRB Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu peneliti 

meneliti Kota Batu tahun 2012-2018, dan memfokuskan penelitian terhadap 

pertumbuhan ekonomi sektor dan subsektor unggulan, kontribusi sektor dan 

subsektor unggulan, dan analisis Location Quotien. 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah 

Menurut Boediono (1985;) Pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi presentase 

pertambahan output harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah 

presentase pertambahan jumlah penduduk da nada kecenderungan untuk 

jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.  

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan suatu hasil dan proses 

yang terus menerus yang di peroleh dari pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi suatu wilayah . dalam prosesnya sangat kompleks dan 

melibatkan beberapa aspek yaitu ekonomi, social, lingkungan dan 
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politik (pemerintah). Sehingga pada hakikatnya merupakan suatu 

system pembangunan wilayah yang tidak dapat dipisah (Nugroho & 

Dahuri, 2004). Kemampuan suatu wilayah untuk tumbuh secara cepat 

sangat di tentukan oleh berbagai factor ekonomi yang saling berkaitan . 

factor factor penentu pertumbuhan ekonomi tersebut harus di ketahui 

secara rinci. Selain itu  perlu juga di teliti sebarapa besar pengaruh 

kontribusi masing masing sector dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah tertentu. Hasil penelitan tersebut sangat 

penting untuk sebagai salah satu masukan bagi pemerintah daerah 

setempat dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan 

menyusun perencanaan pembangunan wilayah (Nugroho & Dahuri, 

2004) 

2. Teori Pengembangan Ekonomi Wilayah 

Inti dari pembangunan ekonomi wilayah adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu masyarakat dalam jangka 

panjang . ada beberapat teori  yang menjelaskan tentang ekonomi 

wilayah : 

a. Teori lokasi 

Menurut para ekonom regional lokasi merupakan factor yang 

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi , suatu 

perusahan akan berusaha meminimalisir pengeluar dengan cara 

memilih lokasi yang sedekat mungkin dengan pasar.  Sjafrijal, 

(2012;28) mengelompokan teori lokasi dalam tiga kelompok besar : 
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1) Bid – Rent Theoris  teori ini mendasarkan analisis pemilihan 

kegiatan lokasi atau kegiatan ekonomi pada kemampuan 

membayar sewa tanah ( bid-rent). kegiatan ekonomi ini di 

tentuka oleh bid-rent yang tertinggi yang mampu di bayar oleh 

pihak penyewa. 

2) Least cost theories teori ini mendasarkan pemilihan lokasi 

kegiatan ekonomi  atau kegiatan industry yang di dasarkan pada 

prinsip biaya terendah atau minimum. lokasi terbaik yang dipilih 

yaitu lokasi yang memiliki biaya paling rendah dalam biaya 

produksi dan ongkos angkut . bila hal ini dapat di capai maka 

tingkat keuntungan perusahaan dapat di capai secara maksimum. 

3) Market area theories teori ini mendasari pada pemilihan 

kegiatan ekonomi dapa prinsis luas pasar yang dapat dikuasai 

perusahaan . luas pasar tersebut yaitu luas pabrik luas lokasi 

konsumen yang membeli produk perusahaan.  

b. Teori Basis Ekonomi  

Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa 

terjadi karena permintaan barang dari luar daerah. pada dasarnya 

teori ini sangat tergantung kepada keunggulan kompetitif. dimana 

jika suatu daerah dapat mendorong sektor sektor tertentu sebagai 

keuntungan kompetitif sebagai basis perdagangan dengan daaerah 

lain. maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan meningkat 

dengan cepat. kelemahan dari teori ini yaitu ketergantungan daerah 
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terhadap daerah lain. yang mana permintaan barang cenderung dari 

eksternal bukan internal daerah. Jika ketergantungan ini terus terjadi 

maka perekonomian daerah ikut terguncang jika daerah lain 

mengalami guncangan ekonomi. namun model ini sangat 

bermanfaat untuk untuk menentukan antar jenis jenis industry yang 

dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi. 

Menurut Sjafrijal, (2012;33) Cara memilah kegiatan basis dan 

non basis ada 3 metode yaitu ; 

1) Metode langsung 

Metode ini dapat dilakukan dengan melakukan survei 

langsung kepada pelaku usaha kemana mereka akan memasarkan 

produk atau barang yang telah di produksi dan dari mana mereka 

membeli bahan baku untuk menghasilkan produk tersebut. 

kemudian dari jawaban mereka dapat di tentukan berapa persen 

yang di pasarkan di dalam wilayah. 

2) Metode tidak langsung  

Salah satu metode tidak langsung yaitu dengan 

menggunakan asumsi atau disebut metode asumsi . dalam metode 

asumsi berdasarkan kondisi wilayah (data sekunder), ada 

kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan 

kegiatan lainnya sebagai kegiatan non basis. 

 

 



11 
 

 

3) Metode campuran  

Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan yaitu, 

mengumpulkan data sekunder yang di dapat dari instansi 

pemerintah atau lembaga pengumpulan data (BPS) dari data 

tersebut dapat dapa di tentukan kegiatan mana yang basis dan non 

basis. Asumsinya jika 70%  atau lebih produknya dijual keluar 

wilayah maka dapat di katakan basis. 

3. Komoditas Unggulan  

Kriteria kriteria komoditas unggulan yaitu menurut (Daryanto & 

Hafizrianda, 2010) : 

a. Kontributif, komoditas unggulan harus memiliki kontribusi yang 

besar dalam pencapaia  tujuan utama pembangunan daerah atau 

dalam keragman ekonomi makro daerah. Seperti dalam pengentasan 

kemiskinan, penciptaan nilai tambah, lapangan kerja, pengendalian 

inflsi dan devisa. 

b. Artikulatif, komoditas unggulan harus memilik kemampuan besar 

sebagai dinamisator bagi pertumbuhan sektor lain dalam specktrum 

luas. Secara operasioanl indikator ini dapat diukur dengan koefisien 

ganda dan indeks penyebaran. 

c. Progresif, komoditas unggulan harus dapat tumbuh secara 

berkelanjutan dengan laju yang cukup pesat, yang dapat di ukur 

berdasarkan laju pertumbuhannya. 
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d. Tangguh, komoditas unggulan harus memiliki daya saing dan 

ketahanan menghadapi gejolak ekonomi, politik, globalisasi maupun 

alam. 

e. Promotif, komoditas unggulan harus mampu menciptakan tatanan 

lingkungan yang baik bagi kegiatan perekonomian daerah maupun 

nasional. 

 

4. Factor – Factor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Factor yang mepengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurut 

(Lincolin, 1999). yaitu : 

a. Pertumbuhan penduduk  

Pertumbuhan penduduk dianggap memiliki nilai positif dalam 

rangka merangsang pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan 

penduduk di anggap dapat meningkatkan jumlah angkatan kerja. 

namun pertumbuhan penduduk juga memiliki dampak negative 

terhadap kemajuan ekonomi. hal ini berkaitan dengan seberapa 

mampu perekonomian menyerap banyaknya tenaga kerja yang di 

tawarkan.  kemampuan tersebut tergantung dari tingkat dan jenis 

modal yang di gunakan. serta ketersediaan faktor lain seperti sistem 

menejerial dan administrasi yang bagus. 
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b. Akumulasi modal  

Akumulasi modal dapat terjadi apabila pendapatan yang di dapat 

saat ini di simpan sebagian dan akan di investasikan nantinya yang 

dapat berguna untuk maningkatkan output pada masa yang akan 

datang. memperbaiki kualitas sumber daya manusia juga merupakan 

investasi. investasi seperti ini bisa dikatakan sebagai investasi insani. 

dalam bidang pendidikan informal dan menciptakan program 

pelatihan kerja yang efektif untuk bisa memperbaiki kualitas dumber 

daya manusia sehingga bisa menghasilkan produksi. 

c. Kemajuan teknologi 

Kemajuan teknologi di klasifikasi kedalam tiga hal menurut 

(Prasetyo, 2013) yaitu : 

1) Kemajuan teknologi  memiliki sifat netral, hal seperti ini dapat 

terjadi apabila output yang dihasilkan lebih besar pada jumlah dan 

kombinasi input yang sama. inovasi yang muncul dari spesialisasi 

tenag kerja akan mendapatkan hasil output yang lebih tinggi dan 

konsumsi yang lebih bayakn untuk semua orang  

2) Kemajuan teknologi memiliki sifat hemat modal , namun hal ini 

jarang terjadi karena pada umumnya perkembnagan teknologi 

dan ilmu pengetahuan digunakan untuk menghemat jumlah 

tenaga kerja yang di gunakan buka seberapa modal yang di 

keluarkan . namun teknologi ini sangat dibutuhkan pada daerah 

yang memiliki sumber tenaga kerja yang melimpah, karena 
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metode produksi yang menggunakan banyak tenaga kerja lebih 

efisisen dalam penyerapan tenaga kerja. 

3) Kemajuan teknologi bersifat hemat tenaga kerja  

Hal ini dapat terwujud karena adanya teknologi yaitu mesin mesin 

produksi dan computer dan perlatan yang modern yang dapat 

membantu proses produksi sehingga meminimalisir tenaga kerja. 

5. Teori potensi Daerah 

Menurut (Kuncoro, 1997) daerah yaitu merupakan suatu ujung dari 

pelaksanaan daerah. jadi kekurangan dan kelebihan suatu daerah harus 

di pahami oleh pemerintah. sehingga pemerintah dapat menentukan dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah serta 

meningkatkannya menjadi sektor unggulan sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan daerah. faktor yang dapat membuat daerah 

memiliki keunggulan yaitu adalah faktor kondisi yang ada di alam setiap 

daerah yang berbeda beda dan juga disebabkan oleh usaha yang 

dilakukan pemerintah atau masyarakat  

berikut ini merupakan faktor faktor suatu daerah memiliki keunggulan : 

a. Memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga suatu 

daerah dapat menghasilkan suatu produk tertentu 

b. Wilayah, wilayah sekitarnya dapat mempengaruhi suatu daerah 

memiliki keunggulan misalnya wilayah yang berdekatan dengan 
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pasar atau bahan baku,  wilayah yang memiliki akses dengan 

transportasi 

c. Sumber daya manusia, setiap wilayah memiliki sumberdaya 

manusia yang berbeda SDM ini sangat menentukan kualitas 

daerah tersebut seperti masyarakat suatu daerah yang memiliki 

ketrampilan khusus atau menguasai teknologi 

d. Upah , upah buruh harus di barengi dengan kualitas SDM 

ketrampilan tenaga kerja dan mentalitas . 

e. Kebijakan pemerintah, perlindungan terhadap konsumen dan 

pemberian subsidi oleh pemerintah dapat menciptakan daerah 

yang unggul. Untuk mengetahui sektor unggulan suatu daerah 

maka memerlukan analisis Location Quotien (LQ). yang dapat 

digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif dalam 

menentukan sektor unggulan suatu daerah dengan 

membandingkan setiap sektor yang dimiliki oleh setiap daerah. 

6. Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut (Badan Pusat 

Statisik Kota Batu, 2015) yaitu jumlah nilai tambah yang dapat 

dihasilkan oleh seluruh daerah atau wilayah usaha atau merupakan 

jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

sektor di suatu wilayah.  Dalam konsep mekanisme perhitungan PDRB 

di ketahui ada beberapa pendekatan. menurut Badan usat Statistik (BPS) 

Kota Batu ada 3 pendekatan dalam Proses perhitungan PDRB, yaitu : 
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a. Pendekatan produksi  

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang du 

hasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara 

dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun) . unit unit 

tersebut dalam penyajian ini di kelompokan menjadi 9 lapangan 

usaha (sektor) yaitu: pertanian kehutanan dan perikanan, 

pertambangan dan penggalian, industry pengolahan, pengadaan 

listrik dan gas, pengadaan air pengolahan sampah limbah dan 

daur ulang, konstruksi, perdagangan besar, transportasi dan 

perdagangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, 

informasi dan komunikasi , jasa keuangan dan asuransi, real 

estate, jasa perusahaan, administrasi oemerintah, jasa 

pendidikan , jasa kesehatan dan jasa lainnya. 

b. Pendekatan pendapatam 

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang di terima oleh faktor 

faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu 

Negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi 

yang di maksut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal 

dan keuntungan semuanya belum dipotong pajak penghasilan 

dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB 

mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak 

tak langsung dikurangi subsidi) 
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c. Pendekatan pengeluaran  

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri 

dari: 

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta 

nirlaba. 

2) Pengeluaran konsumsi pemerintah 

3) Pengeluaran modal tetap domstik bruto 

4) Perubahan inventori 

5) Ekspor neto(ekspor neto merupakan ekspor di kurangi impor) 

 

Secara konsep ketiga pendekatan diatas menghasilkan angka 

yang sama , jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang 

dan jasa akhir yang di hasilkan dan harus sama pula dengan jumlah 

pendapatan untuk faktor faktor produksi. PDRB yang dihasilkan 

dengan cara ini di sebut dengan PDRB atas dasar harga pasar, karena di 

dalamnya sudah mencakup pajak tidak langsung neto.  

Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 

(ADHK) adalah semua produk baik berupa barang dan jasa yang 

dihasilkan suatu daerah dinilai atas dasar harga tetap menurut tahun 

tertentu. Karena semua harga di tentukan dengan harga yang sama 

menurut tahun yang di setujui, maka perkembangan PDRB dari tahun 

ke tahun menggambarkan produksi riil. 
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Fungsi data PDRB ADHK adalah : 

a) Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi baik secara sektoral 

maupun keseluruhan 

b) Untuk mengetahui pola perubahan perekonomian dari tahun ketahun 

c) Untuk mengukur tingkat produktifitas tenaga kerja dari masing 

masing lapangan usaha 

d) Untuk mengetahui angka perekonomian secara riil dari tahun 

ketahun 

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah semua produk 

yang di hasilkan suatu daerah di hitung berdasarkan harga berlaku pada 

tahun tersebut. 

Fungsi dari PDRB ADHB adalah : 

a. Untuk mengetahui secara langsung nilai tambah sektor 

PDRB, serta pendapatan perkapita pada tahun tersebut 

b. Digunakan sebagai pembangnding dengan daerah lain baik 

secara sektoral maupun secara perkapita 

c. Digunakan sebagai pembanding tingkat kemakmuran dengan 

Negara lain.  

Secara umum PDRB dapat digunakan sebagai ukuran 

kemampuan daerah dalam memaksimalkan sektor sektor 

produksi yang dimiliki. PDRB yang di capai suatu daerah 

menggambarkan tingkat daerah dalam mencapai 

kemakmuran di daerah bersangkutan. 
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7. Pengertian Pembagian Sektor Ekonomi 

Sektor ekonomi adalah semua kegiatan ekonomi yang dilakukan 

penduduk suatu daerah berupa kegiatan produksi dengan menggunakan 

factor factor produksi sebagai input guna menghasilkan output berupa 

barang dan jasa sehingga mendapatkan balas jasa . 

Kegiatan ekonomi berdasarkan presentase tenaga kerja dan pendapatan 

di klasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu : 

a. Kegiatan sektor primer meliputi kegiatan ekonomi di bidang 

pertanian kehutanan perikanan dan pertambangan 

b. Kegiatan sektor sekunder meliputi bidang industry, pengolahan , 

listrik gas dan air minum, konstruksi, perdagangn besar. 

c. Kegiatan sektor tersier meliputi kegiatan di bidang pengangkutan 

perhubungan dan jasa jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

C. Kerangka Berfikir 
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