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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini membahas tentang teori-teori dan penelitian terdahulu sebagai 

landasan atau sebagai keilmuan dalam mengkaji tema penelitian. Disini penulis 

akan memaparkan beberapa penelitian-penelitian mengenai potensi dan daya 

saing dalam sektor pertanian.  

Kurniawan (2015) membahas tentang “Analisis Potensi Sektor Ekonomi 

Unggulan dan Daya Saing Sub Sektor Pertanian di Kota Batu Tahun 2011-2015” 

dengan menggunakan metode Loqation Quotient (LQ), Dinamic Location 

Quotient (DLQ), gabungan LQ dan DLQ dan Shift-Share. Menjelaskan bahwa 

untuk menentukan komoditas manakah yang unggul dari sub sektor pertanian di 

kota Batu. Dimana hasil produksi komoditas sub sektor pertanian di Kota Batu 

menunjukan bahwa yang mempunyai sektor unggulan di Kota Batu adalah sub 

sektor tanaman holtikultural dan jasa pertanian dan perburuan. Serta yang 

mengalami perubuhan posisi di masa yang akan datang yaitu sub sektor 

perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan, serta sub sektor 

perikanan. Keempat sub sektor tersebut mengalami perubahan posisi dari sektor 

non basi menjadi sektor basis pada masa yang akan datang. 

Oksatriandhi (2014) membahas tentang “Identifikasi Komoditas Unggulan 

di Kawasan Agropolitan Kabupaten Pesaman” dengan menggunakan metode 

Loqation Quotient (LQ) dan Dinamic Location Quotient (DLQ) dan Gabungan 

antara SLQ dan DLQ. Menjelaskan bahwa untuk menentukan nilai produksi 
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pertanian dari masing-masing komoditas yang dilakukan dengan perhitungan 

manual, yaitu dimana hasil produksi komoditas pada sub sektor pertanian (dalam 

satuan ton) dijadikan satuan kilogram terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan 

harga satuan kilogram komoditas. Dimana harga komiditas diperoleh dari Bank 

data Departemen Pertanian Nasional yang membahas nilai harga komiditas 

subsektor tanaman pangan di Sumatera Barat. Dengan menggunakan ke 3 (tiga) 

metode yaitu LQ, DLQ dan gabungan SLQ dan DLQ maka di dapatkan hasil nya, 

komoditas unggulan tersebut antara lain : padi, sawah, kacang tanah, pisang, 

mangga, cabe, bayam, karet, coklat dan kelapa sawit. Setelah didapatkan 

komoditas unggulan di kawasan agropolitan Kabupaten Pesaman diharapkan 

dapat membantu fokus pengembangan komoditas agar tepat sasaran pada 

komoditi yang berpotensi berkembang dengan baik.  

Rompas dan Desy (2015) meneliti tentang “potensi sektor pertanian dan 

pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Selatan”, 

dengan menggunakan metode Loqationt Quotient (LQ), Shift-Share, dan Regreasi 

Sederhana. Menjelaskan bahwa untuk menentukan hasil perhitungan LQ da Shift-

Share sub sektor yang menjadi basis pada Kabupaten Minahasa Selatan adalah 

menggunakan alat analisis LQ dan Shift-Share, dimana yang menjadi sub sektor 

basis pada Kabupaten Minahasa Selatan adalah sub sektor perkebunanan dan sub 

sektor tanaman pangan. Dengan begitu maka diharapkan sub sektor tersebut juga 

dapat di ekspor keluar daerah agar perekonomian Kabupaten Minahasa Selatan 

dapat maju dan semakin dikenal masyarakat lain. Serta dapat memberikan dampak 

positif terhdapa Provinsi Sulawesi Utara.  
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Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

dalam penelitian ini menggunakan analisis mengenai potensi dan daya saing sub 

sektor pertanian dengan menggunakan beberapa alat analisis yang serupa yaitu 

Location Quotient (LQ), Dinamis Location Quetiont (DLQ) gabungan SLQ dan 

DLQ dan  Shift Share. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah daerah dan 

wilayah yang dijadikan obyek penelitian yaitu daerah Kabupaten Malang yang 

menggunakan sub sektor pertanian selama kurun waktu 5 tahun pada tahun 2012-

2016.  

B. Teori dan Kajian Pustaka  

a. Pertumbuhan Sektor Pertanian 

Menurut Buodiono (1999) “pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses 

kenaikan output perkapita dalam jangka panjang”. Jadi, persentase output haruslah 

lebih tinggi daripersentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan 

dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Menurut Buodiono 

ada ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat, yaitu bahwa 

pertumbuhan itu haruslah “ bersumber dari proses intern perekonomian tersebut”. 

Kemakmuran suatau wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang 

tercipta diwilayah juga oleh seberapa besar terjadi transfer- payment, yaitu bagian 

pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapatkan aliran dana dari luar 

wilayah. Sedangkan menurut Lipsey (1990), pertumbuhan ekonomi adalah 

kenaikan pendapatan potensial karena adanya perubahan pada penawaran faktor-

faktor produksi (tenaga kerja dan modal) atau produktivitas faktor-faktor tersebut. 

Istilah pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan sering digunakan 

secara bergantian, tetapi mmepunyai maksud yang sama, terutama dalam 
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pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah ekonomi. Dikatakan ada 

pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan ada 

perkembangan atau pembangunan ekonomi tidak hanya terdapat lebih banyak 

output, tetapi juga perubahan-perubahan dalam menghasilkan output yang lebih 

banyak. Pertumbuhan dapat meliputi penggunaan input lebih banyak da lebih 

efesien, yaitu adanya kenaikan output per satuan input, dengan kata lain “dengan 

kesatuan input dapat menghasilkan output yang lebih banyak”. 

b. Perekonomian Daerah 

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum 

perekonomian makro daerah seperti penciptaan nilai tambah, produktivitas 

sektoral, kemampuan keuangan daerah dari sisi penerimaan maupun sisi 

pengeluaran, investasi, laju inflasi serta keterbukaan daerah terhadap arus barang 

dan jasa antar daerah maupun dengan luar negeri. Kinerja perekonomian daerah 

memengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut : 

 Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam 

jangka pendek. 

 Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu.  

 Peran pemerintah daerah dari sisi anggaran dapat menjadi faktor pendorong 

meningkatnya daya saing daerah 

 Keterbukaan mengukur seberapa besar perekonomian daerah terbuka 

terhadap perdagangan internasional maupun antar daerah. Keberhasilan suatu 

daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya siang 

perekonmian daerah tersebut.  
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c. Sektor Pertanian 

Sektor pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional 

menurut lapangan usaha atau sektor pedouksi ialah pertanian dalam arti luas. Di 

Indonesia sendiri sektor pertanian dalam arti luas di bedakan menjadi lima 

subsektor (Dumairy, 1996), yaitu sub sektor tanaman pangan, subsektor 

perkebunan, subsektor perikanan,, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan.  

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di Negara-Negara 

berkembang. Peran atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi 

suatu daerah sangat penting sekali. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain. 

Pertama, pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan 

mentah yang dibutuhkan oleh sutau daerah. Kedua, tekanan-tekanan demografis 

yang besar di daerah yang memiliki sektor pertanian yang relatif besar dengan 

meningkatnya pendapatan dari sebgaian penduduk menyebabkan kebutuhan 

tersebut terus meningkat. Ketiga, sektor pertanian harus dapat menyediakan 

faktor-faktor yang dibutuhkan untuk eskpansi sektor-sektor lain terutama sektor 

industri. Keempat, sektor pertanian merupakan sektor basis dari hubungan-

hubungan pasar yang penting berdampak pada proses pembangunan. Kelima, 

sektor ini merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan 

dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari  sebagian besar penduduk di suatu 

daerah yang hidup di daerah pedesaan khususnya. Sektor ini dapat pula 

menciptakan keterkaitan kedepan dan kebelakang yang bila disertai dengan 

kondisi-kondisi yang tepat dapat memberi sumbangan yang besar untuk 

pembangunan (Pratomo,2010). 
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Masing-masing subsektor dengan dasar klasifikasi tertentu, diteliti lebih 

lanjut menjadi subsektor yang lebih spesifik (khusus). Nilai tambah subsektor 

pertanian dalam perhitungan PDB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah dari 

subsektor-subsektor tersebut dan diperhitungkan oleh Badan Pusat Statistik. Nilai 

tambah subsektor-subsektor tersebut dihitung dengan menggunakan produksi. 

Tingkat harga yang dipakai untuk menghitung nilai produksi adalah harga pada 

tingkat perdagangan pasar. Pembangunan pertanian terbagi menjadi lima 

subsektor diantaranya adalah subsektor pertanian, subsektor perkebunan, 

subsektor perikanan, subsektor kehutanan, dan subsektor peternakan yang menjadi 

pembahasan ini.  

d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefiniskan sebagai nilai 

tambah yang dhasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau 

merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang hasilkan dari seluruh 

kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB menggunakan dua macam harga 

yaitu harga yang berlaku dan harga konstan, PDRB atas harga berlaku merupakan 

nilai tambah dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap 

tahun, sementara PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan 

jasa atau dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, 

dimana dalam perhitungan ini menggunakan tahun 2010 (PDRB Kabupaten 

Malang, 2011-2016).  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku dapat 

digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas 

harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari 
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tahun ke tahun. Dengan demikian, (PDRB) atau Produk Domestik Regional Bruto 

merupakan suatu indikator untuk mengatur sampai mana keberhasilan pemerintah 

dalam memamfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai 

perencanaan dan pengambilan keputusan.  
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e. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

Pembangunan Wilayah atau Daerah 

Menganalisis Sektor Pertanian  

(Sub Sektor Bahan Makanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan,  Perikanan ) 

Potensi Subsektor 

Pertanian  

Analisis Location 

Quotient (LQ) 

Analisis Potensi 

Subsektor Pertanian  di 

Kabupaten Malang 

Analisis Dinamic 

Location 

Quotient (DLQ) 

Gabungan DLQ 

dan LQ 

Analisis Shift 

Share 

Potensi Perkembangan 

Sub Sektor Pertanian 

Kabupaten Malang 

LQ < 1 sektor basis 

LQ > 1 sektor non basis 

LQ = 1 sektor sama 


