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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PenelitianTerdahulu 

Widadari, dkk (2015) meneliti tentang analisis sektor unggulan Kota Bitung. 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis LQ dan analisis shift share. Hasil 

analisis LQ sektor unggulan Kota Bitung  ialah sektor pertanian; sektor industri 

pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; dan sektor pengangkutan dan 

komunikasi. Hasil analisis Shift Share sektor  yang kompetitif yaitu sektor 

pertanian; sektor bangunan dan kontruksi; sektor bank dan lembaga keuangan 

lainnya. 

Masloman (2018) meneliti tentang analisis sektor ekonomi unggulan dan 

pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis shift share. 

Hasil penelitian ini adalah sektor yang paling potensial yaitu sektor pengadaan 

listrik dan gas, sektor kontruksi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa 

kesehatan dan kegiatan nasional, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan 

minum. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi potensial 

yang berdaya saing dan dipergunakan untuk penunjang pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Minahasa Selatan. 

Hariyanto (2016) meneliti tentang Analisis Penentuan Sektor Unggulan dan 

Klasifikasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Temanggung. Tujuan 

penelitian ini adalah menganalisis potensi sektor ekonomi yang menjadi unggulan 

di Kabupaten Temanggung. Alat analisis yang digunakan adalah analisis typologi 
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klassen. Hasil penelitian ini adalah bahwa perekonomian Kabupaten Temanggung 

didominasi empat sektor yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor 

industri dan sektor jasa-jasa. 

Mangilaleng, dkk (2015) meneliti tentang anlisis sektor unggulan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan dan sektor non unggulan dalam 

perekonomian Kabupaten Minahasa Selatan, dan untuk mengetahui sektor yang 

memberikan kontribusi terbesar di kabupaten Minahasa Selatan. Alat analisis 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis LQ dan Shift Share. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa yang menjadi sektor sektor unggulan yaitu lima 

sektor, yaitu sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor kontruksi, dan sektor 

industri. Sementara sektor yang memiliki daya saing terbesar yaitu sektor 

pertanian, sektor kontruksi dan sektor industri.  

Ibrahim (2018) meneliti tentang analisis sektor ekonomi unggulan dan 

pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis potensi sektor 

ekonomi dan upaya pengembangan Provinsi Gorontalo. Alat analisis yang 

digunakan yaitu analisis LQ yang mendapatkan hasil dari perhitungan LQ 

diperoleh bahwa di Kabupaten Gorontalo dan di Kota Gorontalo terdapat lima 

sektor yang menjadi basis ekonomi yaitu sektor industry pengolahan, sektor listrik 

gas dan air bersih , sektor kontruksi, sektor transportasi dan pergudangan, dan 

sektor jasa keuangan. Sektor basis yang utama di Kabupaten Gorontalo yaitu 

sektor pertanian. Sektor basis di Kota Gorontalo adalah sektor listrik gas dan air 

bersih, sektor bangunan serta sektor perdagangan hotel dan restoran. 
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Takalumang dkk (2018) membahas tentang analisis sektor ekonomi 

unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten/kepulauan Singihe. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor ekonomi unggulan dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi kepulauan sangihe. Alat analisis yang 

digunakan adalah analisis LQ dan analisis shift share. Hasil penelitian ini adalah 

dari 17 sektor terdapat 5 sektor basis. Sektor administrasi pemerintahan, 

pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, 

sektor real estate, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda 

motor, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.  

B. Kajian Pustaka 

1. Teori Sektor Unggulan 

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaanya sekaran g ini mempunyai 

peran yang besar terhadap perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena 

memiliki keunggulan-keunggulan. Faktor ini berkembang lebih lanjut melalui 

kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sector ekonomi 

unggulan tersebut terhadap perekonomian di daerah (Sambodo dalam 

Takalumang, Vekie A. Rumatedan Agnes L. Ch P Lapian, 2018). 

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 

sector unggulan bervariasi di setiap wilayah. Hal ini didasarkan pada seberapa 

besar sector tersebut memberikan peranan dalam perekonomian daerah. Kriteria 
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tersebut diantaranya 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 

kedepan maupun kebelakang. (4) sektor tersebut mampu menciptakan nilai 

tambah yang tinggi (Sambodo dalam Takalumang, Vekie A. Rumatedan Agnes L. 

Ch. P Lapian, 2018). 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 

Teori pertumbuhan wilayah menekankan perhatiannya pada pertumbuhan 

ekonomi suatu daerah tertentu, tidak pada suatu Negara sebagaimana lazimnya 

pada analisis ekonomi makro. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah juga 

memasukkan unsure lokasi dan tata ruang secara eksplisit kedalam analisis nya 

sehingga kesimpulan yang dapat dihasilkan juga berbeda dibandingkan dengan 

analisis ekonomi makro. (Sjafrizal, 2012:88) 

Pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan pertambahan pendapatan 

masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut yang ditandai 

dengan kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Perhitungan 

pendapatan wilayah awalnya menggunakan harga berlaku, tetapi untuk 

mengetahui pertambahan dari satu kurun waktu kekurun waktu berikutnya harus 

dinyatakan dalam harga konstan (Tarigan, 2007, hal. 46) 

3. Teori Basis Ekonomi 

Teori basis ekonomi (economic base theory) yaitu laju pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah 



12 
 

 

tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegiatan basis dan 

kegiatan nonbasis. Kegiatan basis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

wilayah. Sementara itu, semua kegiatan yang bukan merupakan kegiatan basis 

tergolong dalam kegiatan atau sektor nonbasis. Sektor nonbasis merupakan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena sifatnya hanya untuk memenuhi 

kebutuhan lokal, permintaan sektor ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan 

masyarakat daerah tersebut. (Tarigan, 2007:28)  

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 melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga satu-satunya 

sektor yang dapat meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan 

alamiah adalah sektor basis. Lapangan kerja dan pendapatan sektor basis 

merupakan fungsi dari permintaan yang bersifat exogeneous (tidak tergantung 

pada kekuatan intern atau permintaan lokal). 

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

mempunyai competitive advantage untuk dikembangkan (Tarigan, 2007:54-55).  

C. KerangkaPemikiran 

Pembangunan Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari adanya aktivitas 

perekonomian Kabupaten Tulungagung. Penentu petumbuhan ekonomi 

Kabupaten Tulungagung diperlukan sebagai dasar untuk mengetahui kebijakan 

pembangunan ekonomi Kabupaten Tulungagung masa mendatang. Dengan 

mengetahui faktor penentunya maka pembangunan Kabupaten Tulungagung bisa 

ditentukan sektor mana yang dapat mempercepat pembangunan Kabupaten 

Tulungagung.  

Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam pemikiran ini dijelaskan 

dalam gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan Gambar 2.1 terdapat tiga analisis data yang digunakan dalam 

menentukan sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung, yaitu analisis SLQ dan 

DLQ yang berfungsi untuk menentukan sektor unggulan dan non unggulan. 

Analisis ini berguna untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi Kabupaten 

Tulungagung yang bersifat ekspor dan non ekspor dan mengetahui laju 

pertumbuhan sektor unggulan dan non unggulan dari tahun ketahun. Analisis shift 

share berguna untuk mengetahui sektor yang mempunyai daya saing tinggi dan 

mengetahui adanya perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian 

Kabupaten Tulungagung. Hasil dari analisis ini dapat menggambarkan kinerja 

sektor-sektor dalam PDRB Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan PDRB 

Provinsi Jawa Timur. 

Analisis tipologi klassen berfungsi untuk membandingkan posisi 

perekonomian Kabupaten Tulungagung dengan perekonomian Provinsi Jawa 

Timur. Dari analisis ini terdapat beberapa klasifikasi sektor, yaitu sektor cepat 

maju dan cepat tumbuh, sektor maju tapi tertekan, sektor dapat berkembang atau 

potensial, dan sektor relatif tertinggal. Dari tiga alat analisis tersebut dapat 

disimpulkan sektor apa saja yang termasuk kedalam sektor unggulan di 

Kabupaten Tulungagung sehingga pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat 

lebih berkonsentrasi pada sektor tersebut dan pembangunan yang ada dapat 

semakin maju dan meningkat.  

 


